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Vijf vragen over VN-jaar biodiversiteit 

Maandag wordt in Berlijn het internationale jaar van de biodiversiteit gelanceerd. Vijf 

vragen aan Roger van Boxtel, voormalig politicus en voorzitter van IUCN NL, de 

Nederlandse tak van ’s werelds grootste natuurbeschermingskoepel: de International 

Union for the Conservation of Nature. 

Wat betekent het VN-jaar van de biodiversiteit voor Nederland? 

Publicatiedatum 10/01/2010 

 

Rijk, provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen dit jaar 

als de Coalitie Biodiversiteit 2010 mensen bewust maken van het levensbelang van de 

rijkdom aan planten- en diersoorten en de schoonheid daarvan. 

Waarom is zo'n jaar noodzakelijk? 

Omdat er een uitstervingscrisis gaande is. Wereldwijd verdwijnen door toedoen van de 

mens steeds meer planten en dieren. Het aantal met uitsterving bedreigde soorten op de 

IUCN Rode Lijst neemt fors toe. In 2009 ging het om een op de vijf zoogdieren en een op 

de drie amfibieën. Dit komt onder meer door ontbossing, drooglegging van moerassen, 

overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

zegt dat de Nederlandse natuur ook achteruit gaat. 

Er is een voortdurende strijd tussen economie en ecologie. Wie is er momenteel 

aan de winnende hand? 

Als we blijven denken dat we zonder een gezonde ecologie een gezonde economie 

kunnen hebben, dan verliest uiteindelijk de economie. Een gezonde duurzame economie 

kan alleen bereikt worden als we onze leefomgeving gezond houden. Het verlies van 

biodiversiteit en achteruitgang van ecosystemen ondermijnt de voedselzekerheid, 

bescherming tegen natuurrampen, klimaatregulering, toegang tot schoon water en 

grondstoffen, en gezondheid. De economische schade is nu al aanzienlijk. 



Vreest u de gevolgen voor de natuur van de aanstaande bezuinigingsoperatie 

van het kabinet? 

De voortekenen zijn niet gunstig. Denk aan de discussie over de Crisis- en Herstelwet. 

Dit weekeinde bleek dat premier Balkenende EU-Commissievoorzitter Barroso heeft 

opgeroepen om de Natura 2000-regels te verzwakken. 

Wanneer is het VN-jaar van de biodiversiteit voor u geslaagd? 

Als over biodiversiteitsbehoud ook een groot publiek debat is begonnen, zoals over 

klimaatverandering. Bij beleidsmakers en het bedrijfsleven is het gelukkig al een groot 

onderwerp aan het worden. We kunnen biodiversiteitsverlies stoppen. 

Bron: www.trouw.nl/groen/nieuws/natuur/article2959761.ece/Vijf_vragen_over_VN-

jaar_biodiversiteit.html 

Duitsland bijt spits af met lancering Jaar van de 

Biodiversiteit 

Bondskanselier Angela Merkel heeft maandag in Berlijn het VN Jaar van de Biodiversiteit 

2010 gelanceerd. Het jaar moet mensen bewust maken van het levensbelang van de 

rijkdom aan planten- en diersoorten 

Publicatiedatum 11/01/2010 

 

Voorzitter Roger van Boxtel van IUCN NL waarschuwt dat de aanstaande 

bezuinigingsoperatie van het kabinet ook gevolgen kan hebben voor natuur. "De 

voortekeningen zijn niet gunstig’’", zegt voorzitter Roger van Boxtel. 

IUCN NL en NCB Naturalis voeren gezamenlijk het secretariaat van de Coalitie 

Biodiversiteit. De Coalitie Biodiversiteit 2010 is een breed verband van burgers, 

overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Species of the Day/ Jaar van de Biodiversiteit 

Op Sargasso zal één jaar lang iedere dag een planten- of diersoort worden afgebeeld met 

een vermelding op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Check het Species of the 

Day-icoontje in de rechterbalk, scrollen verplicht. Wie op het icoontje klikt krijgt een 

factsheet [.pdf] te zien met informatie over de soort van de dag. 

Publicatiedatum 15/01/2010 



 

Vandaag staat Pangasianodon Gigas in het zonnetje. Deze reuzenmeerval komt voor in 

delen van de Mekong rivier die o.a. door Laos, Cambodja en Vietnam stroomt. 

Overbevissing en stuwdammen zijn verantwoordelijk voor zijn status als “critically 

endangered” species. Hij is familie van de gekweekte Pangasius pangasius die u kent uit 

de supermarkt bij u om de hoek. Toch aardig om kennis te maken met een dier dat er 

over een tijdje misschien wel helemaal niet meer is, tenzij… er door regeringen nu eens 

serieus werk gemaakt wordt van het tegengaan van biodiversiteitsverlies! 

Is meer beter? 

Nederland is een ingewikkeld land aan het worden met zo veel in elkaar grijpende 

raderen, dat een enkel sneeuwvlokje het mechaniek kan stoppen. Een bevroren wissel 

legt het treinverkeer stil; een geslipte vrachtwagen veroorzaakt een verkeersinfarct. 

Kleine effecten hebben grote en onvoorspelbare gevolgen. In een nostalgische bui kan 

een mens dan terugverlangen naar eenvoudiger tijden, toen het leven nog simpel was en 

iedereen zijn stoepje schoonveegde. Is meer eigenlijk wel beter? 

Publicatiedatum 16/01/2010 

 

Wat de natuur betreft wordt deze vraag graag met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Een 

tropisch regenwoud, met zijn ontelbare kevers, vlinders en bloemen, is rijker dan een 

polder met overal dezelfde koeien. In dit jaar van de biodiversiteit zullen we dan ook 

velen horen pleiten voor het behoud van de soortenrijkdom op aarde, met argumenten 

van morele, esthetische, intellectuele en praktische aard. Maar is een veelkleurig 

ecosysteem ook stabieler? Klopt ons beeld van het paradijs als een royaal gevulde tuin 

waarin mensen, dieren en planten in vredig evenwicht leven? Is een rijke aarde ook een 

rustige aarde? 

Lees verder: weblogs.nrc.nl/wetenschap-columns/2010/01/16/is-meer-beter/ 

Jaar van de Biodiversiteit 



De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-

organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom 

hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. 

Publicatiedatum 17/01/2010 

 

De aftrap was afgelopen maandag in Berlijn. Donderdag 28 januari is de Nederlandse 

start, in het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis. Tegelijkertijd wordt dan ook het 

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit geopend. Dit nieuwe topinstituut gaat het 

grootste deel van de Nederlandse natuurhistorische collecties van planten en dieren 

beheren, onderzoek doen en universitair onderwijs verzorgen en het publiek informeren 

over de biodiversiteit op aarde. Dragende kracht bij dit project is René Dekker, nu 

directeur collecties bij Naturalis. 

  

Willem Ferwerda is directeur van IUCN NL, de Nederlandse tak van ’s werelds grootste 

natuurbeschermingskoepel. Zijn organisatie zet zich al jaren in om het belang van 

biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Zo sloot het IUCN zich onlangs aan bij de 

Coalitie Biodiversiteit 2010. Verder probeert Ferwerda met het ‘Business and Biodiversity 

Programme’ het begrip biodiversiteit te concretiseren voor bedrijven en bedrijfssectoren 

en de interactie met biodiversiteit te verduidelijken door gevolgen, risico’s en kansen in 

kaart te brengen. 

Europese aftrap Internationale Jaar van de 

Biodiversiteit 

Vandaag heeft de Europese Commissie het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 

geopend met een mededeling waarin de opties voor een biodiversiteitsbeleid worden 

uiteengezet. 

Publicatiedatum 19/01/2010 

 



Ondanks de inspanningen in het verleden sterven soorten nog steeds in een alarmerend 

tempo uit en is er een nieuwe visie nodig om dit verlies stoppen. In de mededeling wordt 

er een visie en mogelijke doelstellingen (op vier verschillende ambitieniveaus) 

uiteengezet. Doel is een debat tussen de lidstaten op gang te brengen ten einde voor het 

einde van het jaar een EU-biodiversiteitsbeleidskader te ontwikkelen voor de periode na 

2010. Er moeten nieuwe doelstellingen worden vastgesteld omdat de huidige 

biodiversiteitsdoelstellingen voor de EU en wereldwijd eind 2010 aflopen. 

 Lees verder: www.parlement.com/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vibzmow0qhxq 

 Met dank overgenomen van Europese Commissie, gepubliceerd op 19 januari 2010 

Biodiversiteit essentieel voor armoedebestrijding 

De economische waarde van het wereldwijde verlies aan tropisch bos staat gelijk aan het 

mondiale verlies door de kredietcrisis. Biodiversiteit en ecosystemen vormen wereldwijd 

de basis van ons bestaan en ons economisch stelsel. Ontwikkelingssamenwerking moet 

daar veel meer rekening mee houden. 

Publicatiedatum 20/01/2010 

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit ervoor ontwikkeling 

weer centraal te stellen in plaats van armoedebestrijding. Over het rapport ‘Minder 

pretenties, meer ambities’ van de WRR dat maandag verscheen zal ongetwijfeld veel 

discussie ontstaan. De raad doet een aantal boeiende voorstellen. Zelfredzaamheid van 

mensen en landen, en adequaat geborgen ‘mondiale publieke goederen’ moeten in de 

visie van de WRR daarbij het oriëntatiepunt zijn. Dat is verheugend, mits deze keuze 

leidt tot meer aandacht voor ecologie en economie. 

 Lees verder: extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4992 

Oceanen worden simpel, bossen raken leeg 

2010 is Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, maar de Zesde Grote Uitsterving gaat 

door. 

Overal gaat het slechter met de natuur. De VN-doelen voor 2010 zijn niet 

gehaald. Het idee is nu dat biodiversiteit óók goed is voor de mens. En er zijn 

nieuwe doelen voor 2020. 

Door onze redacteur Hester van Santen 



Publicatiedatum 22/01/2010 

 

Rotterdam, 21 jan. Vijfenzestig miljoen jaar geleden stortte een meteoriet op aarde. Die 

roeide de dinosaurussen uit, de ammonieten, heel veel andere schelpdieren en ook veel 

landplanten. 

En nu is er de mens. Er sterven altijd wel dieren uit, maar sinds de industriële revolutie is 

het tempo van verdwijning zo snel toegenomen, dat veel wetenschappers de vergelijking 

met die enorme meteoriet trekken. De huidige tijd is de Sixth Extinction, de zesde grote 

uitstervingsgolf in 3,5 miljard jaar. 

Dieren en planten sterven nu vijftig tot vijfhonderd keer zo snel uit als voordat de mens 

bestond. De afgelopen eeuw zijn er minstens 250.000 soorten uitgestorven. Momenteel 

ligt het tempo nog hoger, op 3.000 tot 30.000 soorten per jaar. Overlijdensberichten zijn 

er niet van die organismen. Daar moeten veel insecten en andere beestjes, plantjes en 

schimmels bij geweest zijn die nooit iemand heeft gezien, laat staan beschreven, zo valt 

te berekenen. 

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit – van de 

rijkdom aan levende wezens op aarde dus. De VN heeft werk te doen. Van alle 6.433 

bekende amfibieën (kikkers, salamanders) is 30 procent met uitsterven bedreigd. Van de 

zoogdieren: 20 procent. Van de vogels: 12 procent. Op de internationale Rode Lijst van 

bedreigde diersoorten staan 875 soorten officieel te boek als ‘uitgestorven’. Die leven 

hooguit nog in dierentuinen. 

In oktober van dit jaar komen regeringsleiders binnen de Verenigde Naties bij elkaar in 

Nagoya, in Japan. Dan moeten er nieuwe afspraken komen om te redden wat er nog te 

redden valt van de natuur op aarde. De vorige keer dat de VN dat probeerde, was in 

2002, tijdens de grote duurzaamheidstop in Johannesburg. Toen spraken de deelnemers 

af dat ze, in 2010, de snelle achteruitgang van de biodiversiteit ‘significant’ zouden 

hebben teruggedrongen. 

Dat is mislukt. Dat vinden niet alleen waarnemers, maar ook de verantwoordelijke voor 

biodiversiteit bij de VN, de Algerijn Ahmed Djoghlaf. „We hebben ons niet aan de belofte 

gehouden”, zei Djoghlaf afgelopen maandag, in Londen bij een voorbereidende 

conferentie. „Het doel van 2010 was gesteld zonder te bepalen hoe dat doel bereikt 

moest worden. Het was meer een politiek statement”, zei Djoghlaf al eerder in Nature. 

Honderd landen rapporteren ter voorbereiding van Nagoya hoe het met hun biodiversiteit 

gaat, en allemaal melden ze een voortschrijdende afname. Nederland moet zijn rapport 

nog inleveren – binnen een maand is het klaar, denkt een woordvoerder van het 

ministerie van LNV. Een eerdere VN-rapportage, de Millennium Ecosystem Assessment 

uit 2005, meldde dat 60 procent van de ecosystemen op aarde is verarmd. En dat is 

vooral in de afgelopen vijftig jaar gebeurd, door menselijk gebruik. 



Lees 

verder: www.nrc.nl/wetenschap/article2464515.ece/Oceanen_worden_simpel,_bossen_r

aken_leeg 

Het gaat om de natuur 

Commentaar uit de NRC van 27 januari 2010 over Balkende, Natura 2000 en de Rode 

Lijst 

Publicatiedatum 27/01/2010 

 

In de laatste week van het vorige jaar wees minister Verburg (Natuur, 

CDA) achttien gebieden aan als definitief deel van Natura 2000. Daarmee 

behoren onder andere de Oosterschelde, de Schoorlse Duinen en het 

Ulvenhoutse Bos tot dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, 

dat de afname van de soortenrijkdom moet terugdringen. 

Natura 2000 laat zich niet wegstrepen tegen economie 

Met de aanwijzing garandeert de regering de zorg voor het behoud van de 

natuurwaarden in de gebieden. Het gaat hier niet om blinde 

natuurbescherming. Het doel is een evenwicht tussen natuur, economische 

activiteiten, wonen en recreëren. Natuurbeheer en gebruik van grond en 

landschap worden op elkaar afgestemd. Botsen die twee, dan gaat de 

natuur voor – het gaat tenslotte om een natuurprogramma. 

Nederland telt nóg 144 natuurgebieden die, zo is in de Europese 

Commissie overeengekomen, eind dit jaar ook definitief bij Natura 2000 

ondergebracht moeten zijn. Dat gaat lukken. De provincies en de Dienst 

Landelijk Gebied hebben in overleg met eigenaren, ondernemers, 

omwonenden en belanghebbenden zoals waterschappen beheerplannen 

opgesteld. De meeste daarvan sporen met Natura 2000 en worden door de 

minister overgenomen. Nederland en Natura 2000 vinden elkaar dus, en nog 

betrekkelijk geruisloos ook. 

Daarom bevreemdt het dat premier Balkenende het in juli vorig jaar nodig 

vond om de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, alvast een 

vertrouwelijke brief te sturen die zich liet lezen als een poging om de 

maatregelen van Natura 2000 af te zwakken. Hij raadde Barroso aan om de 

regels aan te passen met een groter „evenwicht tussen ecologische 

waarde, economische belangen en ander gebruik” als doel. 

Hij schreef zijn brief in het spoor van de critici van Natura 2000. Die 

beweren dat de Crisis- en Herstelwet in gevaar is door de bescherming 

van de natuur. Het is een oneigenlijk argument. Het welzijn van de 

natuur laat zich niet wegstrepen tegen het bestrijden van de effecten 

van de economische crisis. 



Barroso reageerde met een schrijven waarin hij Balkenende de antwoorden 

aan de verschillende lobbygroepen voorkauwde: Natura 2000 houdt 

mogelijkheden open voor economische activiteiten in of nabij de 

natuurgebieden, zolang ze geen significant nadelige effecten hebben voor 

het halen van natuurdoelstellingen. En er bestaan 

uitzonderingsmogelijkheden voor plannen die wél nadelige gevolgen 

hebben. Deze briefwisseling leidde tot een Kamerdebat gisteren. 

De internationaal erkende Rode Lijst van bedreigde en uitgestorven 

diersoorten wordt langer. Er sterven jaarlijks duizenden plantensoorten 

uit. Zestig procent van de ecosystemen raakt verarmd, wat de voedsel- en 

watervoorziening van de mens bedreigt. De Verenigde Naties hebben 2010 

tot het jaar van de biodiversiteit uitgeroepen. En de Nederlandse 

premier vond het nodig om per brief via de achterdeur te morrelen aan 

een in Europees verband overeengekomen natuurbeschermingsprogramma. Dat doet 

boerenslim aan en maakt een wereldvreemde indruk. 

bron: NRC 

Wetenschappers op de bres voor biodiversiteit 

Dat het niet goed gaat met ons ecosysteem is geen nieuws. In het Jaar van de 

Biodiversiteit proberen wetenschappers de problemen duidelijker in kaart te brengen 

Publicatiedatum 02/02/2010 

Dat het niet goed gaat met ons ecosysteem is geen nieuws. In het Jaar 

van de Biodiversiteit proberen wetenschappers de problemen duidelijker 

in kaart te brengen. 

Volgens de deelnemers van het Biodiversity Science Policy Conference in 

Parijs is het enorm slecht gesteld met het Europese ecosysteem. Slechts 

17% van de Europese flora en fauna is in goede staat. Hulpbronnen als 

water, voedsel en schone lucht gaan zienderogen achteruit maar krijgen 

weinig aandacht. 

Natuurwaarde 

Ashok Khosla, een vooraanstaande milieudeskundige uit India, pleit voor 

een wereldwijde  mentaliteitsverandering. "Het huidige economische 

systeem geeft geen kapitaalwaarde aan de natuur of haar hulpbronnen. Een 

boom is als economisch product veel meer waard dan als hout. We weten 

alleen niet welke prijskaart wij aan een boom of bos moeten hangen. Eén 

oplossing is dat de wereldeconomie hervormd wordt. Dit kost wel tijd. 

Ondertussen zakt de waarde van onze biodiversiteit", aldus Khosla. 

Nieuw adviesorgaan 

Om de verscheidenheid van flora en fauna te redden, adviseren de 

wetenschappers in hun slotverklaring de oprichting van een nieuw 

onafhankelijk adviesorgaan, vergelijkbaar met Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), maar dan meer gericht op biodiversiteit. 

Dit is volgens deskundigen broodnodig. Khosla: "Politici hebben de 

laatste tijd wel meer oog voor duurzame oplossingen bij het exploiteren 



van natuurlijke hulpbronnen, maar geen idee wat de gevolgen van deze 

exploitatie zijn voor de fragiele staat van het ecosysteem". 

 Bron: Llink en IPS 

Kale plekken bij meervleermuizen onderzocht 

Voor het eerst is op grote schaal onderzoek gedaan naar het voorkomen 

van kale plekken bij meervleermuizen in relatie tot hun voortplanting. 

Onderzoekers Anne-Jifke Haarsma en Jacques van Alphen publiceerden hun 

bevindingen in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift 

'Lutra' van de Zoogdiervereniging. 

Publicatiedatum 15/02/2010 

 

Meervleermuizen vertonen vaak opvallende  kale plekken op de rug. Aan de 

hand van data van meer dan 2200 gevangen meervleermuizen tussen 2003 en 

2008 hebben de onderzoekers de fysiologische oorzaken achter dit 

fenomeen onderzocht. Het merendeel van de gevangen meervleermuizen 

vertoonde kale plekken in een korte periode van het jaar, meestal tussen 

midden mei en de eerste week van augustus. 

 

De kale plekken bevonden zich in een duidelijk afgebakend gebied op de 

rug tussen de schouderbladen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt 

dat alleen vrouwtjes die een jong zogen kale plekken vertonen. Ook de 

eerstejaars jongen (zowel mannetjes als vrouwtjes) zijn vaak kalend. 

Waardoor de kale plekken precies ontstaan, is nog niet duidelijk, 

mogelijk spelen hierbij reproductie hormonen een rol. 

 

Uit archief onderzoek, waarbij dieren in de collectie van Naturalis en 

foto’s van rustende meervleermuizen op kerkzolders zijn bekeken, bleek 

dat meervleermuizen al veel langer kalend zijn. 

Het Engelstalige artikel (met Nederlandstalige samenvatting) in Lutra is 

te downloaden op de site van de Zoogdiervereniging: 

http://www.zoogdiervereniging.nl/node/865. 

Bron: Wetenschappelijk Tijdschrift Lutra 

Beleef de Lente live! 

Kijk dag en nacht mee in acht vogelnesten. Vogelbescherming Nederland 

heeft webcams opgesteld bij de nesten van de steenuil, torenvalk, 



kerkuil, ooievaar, boerenzwaluw, koolmees, boomklever en, spectaculair: 

bij de oehoe. 

Publicatiedatum 02/03/2010 

 

Op www.beleefdelente.nl zijn vanaf 1 maart 

dagelijks korte filmpjes met hoogtepunten te zien en per vogel wordt een 

weblog bijgehouden door deskundigen van verschillende vogelwerkgroepen. 

Ook zijn er forums waar kijkers met elkaar kunnen communiceren en vragen 

kunnen stellen. Dit jaar kunnen kijkers actief meedoen door mee te 

helpen onderzoeksgegevens te verzamelen waarmee de bescherming van de 

vogels kan worden verbeterd. Ook kunnen mensen per vogel een donatie 

doen voor een specifiek doel: € 10 voor 10 m2 leefgebied voor de 

ooievaar of een nieuwe nestplek voor de torenvalk voor € 25. Nieuw dit 

jaar is dat Beleef de Lente ook op Twitter kan worden gevolgd. 

Vogelbescherming Nederland zorgt er uiteraard voor dat de nesten niet 

verstoord worden. Zo zijn de cameras lang voordat de vogels op hun 

nest aankomen al geïnstalleerd en worden de locaties afgeschermd voor 

het publiek zodat de vogels in alle rust kunnen broeden. De cameras 

blijven tot 1 juli aan. 

Minder verlies van biodiversiteit. Hoe draag jij je 

steentje bij? 

Minder. Een mooi thema om het nieuwe jaar mee te beginnen. De feestdagen lijken al 

weer heel lang geleden en de goede voornemens voor 2010 zijn misschien alweer ver 

weggezakt. Dit is een goed moment om daar weer even bij stil te staan. We hebben 

tenslotte het grootste deel van het jaar nog voor de boeg. Wat doe jij dit jaar ietsje 

minder? 

Publicatiedatum 03/03/2010 

http://www.beleefdelente.nl/


 

Door Sanne Reijenga 

De bestuursleden van de Youth Food Movement zijn dit jaar begonnen met het maken 

van goede voornemens op het gebied van voedselconsumptie. Dezev oornemens zijn niet 

alleen leuk voor onszelf, we inspireren hiermee ook graag onze achterban. Daarom 

hebben we ze gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief en maken we graag van 

dit moment gebruik om er nog eens bij stil te staan. 

Samuel eet graag een lekker stukje vlees. Het liefst eet hij een worst die hijzelf maakt, of 

samen met onze penningmeester, Jiri. Toch heeft Samuel zich voor di tjaar voorgenomen 

om minder vlees te gaan eten: “Ik verkondig al geruime tijd dat minder vlees eten één 

van de belangrijkste verschuivingen moet zijn in onze voedselcultuur, als we naar een 

duurzamer systeem willen. Ik zal drie dagen per week helemaal geen vlees meer eten en 

mijn vegetarische recepten online gaan bijhouden,” aldus onze voorzitter. Een prachtig 

voornemen! 

Zelf heb ik mij voorgenomen om nog meer verse producten uit de regio te kopen. Met 

verse producten bedoel ik met name groenten en fruit van het seizoen, die niet 

bespoten, bewerkt, voorgesneden en verpakt zijn en die niet dagen of weken onderweg 

zijn om op mijn bord te belanden. Ook is 2010 voor mij het jaar van de moestuin! Mijn 

aardappels staan binnen al lekker te spruiten, om over een paarweken naar buiten te 

mogen, de grond in. Meer verse producten dus, en minder vaak uit gemakzucht toch 

maar even een zakje voorgesneden sla van de supermarkt om de hoek. 

Nu hoor ik je al denken, “waarom al deze moeite?” Het is natuurlijk wel zo makkelijk om 

na een lange dag werken even snel de super in te duiken. Toch zijn er genoeg redenen 

die we zouden kunnen aandragen om op een bewustere manier met ons voedsel bezig te 

zijn, maar graag licht ik er één uitgebreid toe: biodiversiteit. 

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de 

Biodiversiteit. Waarom? Biodiversiteit, de diversiteit van al het leven op aarde, is 

essentieel voor het behoud van levende netwerken en systemen die ons allemaal 

voorzien van gezondheid, welvaart, voedsel, brandstof en alle vitale diensten waar onze 

levens van afhankelijk zijn. Wij zijn allemaal onderdeel van biodiversiteit. De groenten en 

het fruit die je eet zijn zeer waarschijnlijk bestoven door bijen, en het water dat je drinkt 

is onderdeel van een enorme globale cyclus van wolken, regen, gletsjers, rivieren, 

oceanen én jij zelf. Jouw dieet is bijna geheel afhankelijk van de planten en dieren om 

ons heen, van de grassen die ons tarwe en rijst geven, tot de vis en het vlees van zowel 

wilde als bebouwde landschappen. Biodiversiteit is leven. Ons leven! 

De biodiversiteit op aarde wordt echter ernstig bedreigd. Volgens sommige 

wetenschappers verdwijnen elk uur drie soorten die de aarde rijk is. Sinds de industriële 

revolutie is de verdwijning van soorten op aarde extreem toegenomen, wat onder andere 

komt door intensieve landbouw, de toename in chemische bestrijdingsmiddelen en 

kunstmest, overbevissing, én de toename van de vleesconsumptie. Wij denken dat dit 

allemaal wel wat minder kan. 



De doelen die door de 168 deelnemende landen van het VN Verdrag voor Biodiversiteit 

gesteld zijn voor het jaar 2010 zijn niet gehaald. Dat is jammer. Maarelke dag oefenen 

wij allemaal drie keer invloed uit op de wereld om ons heen viaonze voedselconsumptie, 

dus laten we vooral niet wachten op de vervolgstappenvan regeringsleiders... Bij de 

keuzes voor jouw dagelijkse maaltijd kan je nagaan of jijmee wilt werken aan een 

afname van de biodiversiteit, of dat jij je in wilt zetten voorminder verlies van de 

biodiversiteit. 

De bestuursleden van de Youth Food Movement kiezen voor het laatste.Vandaar drie keer 

minder vlees per week en minder verpakte groenten uit degrootschalige voedselindustrie. 

Als we dit allemaal iets minder zouden doen,betekent dit o.a. minder intensieve 

veehouderij en landbouw, minderverpakkingsmateriaal, minder kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen,minder grondwatervervuiling, minder vraag naar soja en mais om 

ons vee mee tevoeden en daardoor minder behoefte om het zeer biodiverse tropsich 

regenwoud tekappen voor bijvoorbeeld sojaplantages. Samen zetten wij ons op deze 

manier invoor minder verlies van biodiversiteit. Want biodiversiteit is leven! Ons leven! 

Bron: Youth Food Movement 

Alterra-WUR-rapport “De betekenis van het 

openbaar groen voor bijen” 

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (de NBV) gaat aan de slag met het Alterra-WUR-

rapport 

“De betekenis van het openbaar groen voor bijen” 

Publicatiedatum 05/03/2010 

 

Samenstellers H. van Blitterwijk, T.A. de Boer en J.H. Spijker hebben met het Alterra-

WUR-rapport “De betekenis van het openbaar groen voor bijen” (Notitie over de 

toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve 

van bijen”)  een zeer bruikbaar en belangrijk rapport afgeleverd voor bijenhouders en 

beheerders van openbaar groen. 

Het rapport bevat veel informatie waaronder lijsten met bomen, struiken en één- en twee 

jarige planten die van belang zijn voor insecten die afhankelijk zijn van stuifmeel en 

nectar leverende gewassen, waaronder dus onze honingbij. 

Minister Verburg van LNV is opdrachtgever van het rapport. In een brief aan de Tweede 

Kamer d.d. 29 mei 2009 antwoordde zij op vragen die kamerleden stelden naar 

aanleiding van het verschijnen van het Deltaplan “Duurzame en vitale bijenhouderij in 

Nederland” van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Zij beloofde in deze brief erop 

aan te dringen dat bermbeheerders zoals Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen, 

provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in het creëren van bloemrijke 



bermen voor honingbijen en andere relevante bestuivers. 

Met het Alterra-WUR rapport deed ze deze belofte gestand. 

De samenstellers van het rapport doen enkele aanbevelingen. De commissie 

Biotoopverbetering van de NBV heeft contact gezocht met de samenstellers. Deze zullen 

het ministerie vragen wat zij met de aanbevelingen gaat doen. 

Het Hoofdbestuur van de  NBV zal een brief aan het ministerie schrijven met dezelfde 

vragen, en tevens in het overleg met de ambtenaren de aanbevelingen uit het rapport 

onder hun aandacht brengen. 

Het rapport is te downloaden op de site van Alterra en op www.bijenhouders.nl. 

Op alle door afdelingen van de NBV te organiseren symposia over biodiversiteit wordt er 

aandacht aan dit rapport besteed. 

Prinses Irene beschermvrouwe biodiversiteit 

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie 

Biodiversiteit 2010. 

Publicatiedatum 11/03/2010 

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de 

beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 

"Als mens zijn we deel van de natuur en daarmee van de biodiversiteit. Echter, velen van 

ons zijn van de natuur in onszelf en die om ons heen vervreemd geraakt. We hebben een 

te dominante plek ingenomen, met catastrofale gevolgen ook voor onze eigen mentale 

en fysieke gezondheid’’ zegt prinses Irene. Zij zet zich al sinds jaar en dag in voor het 

herstel van de balans tussen mens en natuur. 

 

Voorzitter Onno Hoes van de Coalitie Biodiversiteit 2010 is zeer verheugd met deze 

beschermvrouwe. ,,Als coalitie zijn we bijzonder trots en vereerd dat prinses Irene onze 

beschermvrouwe wil zijn. Zij heeft bovendien aangegeven ons in de komende tijd met 

raad en daad terzijde te willen staan in onze gezamenlijke opdracht: het vormgeven van 

respect voor mens en natuur. Juist nu internationaal een nieuwe ecologische balans 

gezocht wordt, is het van belang dat mensen zich realiseren dat zij één zijn met de 

natuur. 

Vogels beschermen met je Iphone 

Bezitters van een iPhone kunnen vanaf 18 maart vogels beschermen door een game te 

downloaden op hun mobiele telefoon. Met de aankoop van het 

spelletje Kat en Mees steunen zij het werk van Vogelbescherming Nederland. Het spel, 

gemaakt door Wuzzon Company, kost 2,99 euro en is 

de eerste fondswervende “app” op de Nederlandse markt. 



Publicatiedatum 18/03/2010 

Kat en Mees is een nieuw spelletje waarin je door te fluiten 

moet 

proberen de koolmees in zijn nestkast te krijgen. De kat moet worden 

afgeleid door hem regelmatig voer te geven – om te voorkomen dat hij de 

koolmees oppeuzelt. Vogelbescherming gaat met de opbrengst lespakketten 

voor scholen maken, om kinderen vertrouwd te maken met vogels en natuur. 

 

Vogelbescherming is geen onbekende op de iPhone. Eerder deze maand werd 

met succes de website www.beleefdelente.nl <http://www.beleefdelente.nl> 

voor de iPhone uitgebracht. Daarmee kunnen mensen nu ook mobiel naar de 

immens populaire webcams van Beleef de Lente kijken. “Duizenden mensen 

kijken nu al onderweg even in bij oehoe, ooievaar en koolmees om te zien 

hoe het met het broeden gaat. Je hoeft echt geen expert te zijn om 

vogels te kunnen kijken”, aldus Joost Hartog van Vogelbescherming. 

 

 

Kat en Mees is vanaf 18 maart te downloaden via 

www.vogelbescherming.nl/iphone <http://www.vogelbescherming.nl/iphone> 

Wilde bijen gaan voor een hotelkamer met 

roomservice 

Het gaat niet goed met de bijen – dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we 

daar zelf heel veel aan kunnen doen. 

Publicatiedatum 18/03/2010 

 

We hoeven niet met zijn allen op imkercursus, er zijn eenvoudigere manieren om iets te 

doen voor de bijen. Lees hier het artikel van dr. Arie Koster uit Trouw over het zelf 



maken van een bijenhotel. 

Lees hier zijn artikel over openbaar groen en bijen. 

Wereldwaterdag 

Het is vandaag Wereldwaterdag. Nederlanders gebruiken bijna twee keer zo veel water 

als de gemiddelde wereldburger. 89 procent daarvan gebruiken we in het buitenland, 

door de producten die we importeren. Tijd voor besparing, aldus het WNF. 

Publicatiedatum 22/03/2010 

De Nederlander verbruikt gemiddeld 2,3 miljoen liter water 

per jaar, bijna twee keer zo veel als de gemiddelde wereldburger. Dat zegt het Wereld 

Natuur Fonds. Slechts elf procent daarvan is water van eigen bodem, de rest verbruiken 

we in het buitenland door de waterbehoefte van de producten die we importeren. 

Er zit bijvoorbeeld veel waterverbruik vast aan de teelt van sesamzaad, zonnebloemolie, 

rietsuiker, fruit en katoen. Zo kost de productie van een katoenen shirt 2700 liter water. 

"Deze producten zijn vaak afkomstig uit regio's waar waterschaarste is of dreigt, zoals 

Sudan, Pakistan en Spanje", zegt het WNF. "De gevolgen zijn watertekorten, laag 

grondwater en verzilting. 

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil van deze gelegenheid gebruik maken om 

besparingsmogelijkheden onder de aandacht te brengen. Volgens het WNF kunnen 

irrigatietechnieken het waterbeheer in het buitenland verbeteren. 

Cursus "De Natuurlijke Tuin" 

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) in Delfland kun je 

een cursus "De natuurrijke tuin" doen. De cursus van twee avonden wordt gehouden op 

maandag 12 en maandag 19 april, in Maasland van 20:00 tot 22:00 uur. 

Publicatiedatum 24/03/2010 



 

Tijdens deze cursus wordt aan de hand van o.a. vlinders, planten, egels, water, bodem, 

ziektes, bemesten en  zaadwinning, wordt een beeld geschetst van de natuurlijke tuin. 

Ook komen de persoonlijke behoeften voor de natuurrijke tuin aan de orde. Aan het eind 

van de cursus heeft iedere cursist een plan om tot een natuurrijke tuin te komen. 

KNNV 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is de 

natuurvereniging voor Delfland. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met 

natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, 

inventarisaties, advisering en natuurbeheer geven wij vorm aan deze doelen. 

Elk jaar kent een groot thema, in 2009 stonden vleermuizen centraal en in 2010 de tuin. 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de 

Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit 

prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen 

worden steeds belangrijker voor de natuur. 

Ons doel is de diversiteit aan gebieden en soorten te behouden en de mensen ervan te 

laten genieten: samenleven met de natuur. 

28 maart: eilandlezing 

Frans Vera houdt 28 maart de eerste eilandlezing van 2010. 

Publicatiedatum 24/03/2010 

 

Een snufje biodiversiteit en een schep passie, dat zijn de ingrediënten van de 

Eilandlezingen. Ze worden gehouden door vaak bekende en altijd enthousiaste sprekers. 

Eilandlezingen zijn ontstaan uit een samenwerking tussen SNP Reizen, Volkskrant Kennis, 

IUCN en NCB Naturalis 

 

Wat is natuur? Hoe zag de oernatuur in Nederland er uit? Waaraan toetsen wij de 



achteruitgang van biodiversiteit? Ons beeld van natuur schuift met elke nieuwe generatie 

steeds verder weg van wat “echte” natuur is. Dat gebeurt omdat we geen ijkpunt hebben 

voor natuur. Zo is boerenland met weidevogels en melkkoeien intussen natuur 

geworden; boeren zijn de makers en de beheerders van de natuur. Het abnormale is 

normaal geworden; onze normen vervagen. 

De Oostvaardersplassen dienen als een spiegel die ons wordt voorgehouden. Ze laten 

zien wat er nog aan natuur mogelijk is in het dicht bevolkte Nederland; een 

natuurlijkheid die eeuwen geleden verdween ten gevolge van de landbouw. Zulke 

gebieden worden eilanden in een zee van menselijk ingrijpen. Ze dienen niet om de mens 

buiten de natuur te plaatsen, maar om die er weer bij te betrekken. Ze dienen ook als 

een signaal, dat als het gaat om het verlies van de biodiversiteit, er nog volop kansen 

zijn om het tij te keren. 

Frans Vera is de geestelijk vader van de Oostvaardersplassen. Hij heeft met zijn 

proefschrift aangegeven hoe naar zijn mening de natuur er in Europa uit heeft gezien, en 

weer kan uitzien, als natuurlijke processen opnieuw tot ontwikkeling kunnen komen. Hij 

heeft daarmee in heel Europa een heftige discussie over natuur veroorzaakt. 

Alle Eilandlezingen vinden plaats op zondagmiddag vanaf 13.30 uur, gemiddelde duur 1 

uur. 

Let op! De toegang is gratis, maar om een Eilandlezing bij te kunnen wonen, moet u zich 

aanmelden via www.snp.nl/eilandlezingen. 

U moet wel een toegangskaartje kopen voor Naturalis ; per aanmelding krijgt u 2 euro 

korting voor 1 persoon op de entree voor Naturalis op de dag van de lezing, op vertoon 

van de e-mailbevestiging van SNP. 

Coalitie stuurt brief aan alle Nederlandse 

gemeenten 

De Coalitie Biodiversiteit 2010 heeft een brief gestuurd aan alle lijsttrekkers en 

fractievoorzitters van gemeenten in Nederland. 

Publicatiedatum 25/03/2010 

 

De Coalitie Biodiversiteit 2010 heeft een brief gestuurd aan alle lijsttrekkers en 

fractievoorzitters van gemeenten in Nederland. 

In de brief vraagt coalitievoorzitter Onno Hoes namens de Coalitie om het Internationaal 

Jaar van de Biodiversiteit mee te nemen in de coalitieonderhandelingen. Bovendien 

worden er concrete plannen en acties aangeboden die binnen  gemeenten ten behoeve 

van de biodiversiteit ondernomen kunnen worden. 

Wilt u de brief lezen? Klik dan hier. 



 De foto bij dit artikel is gemaakt door Hank Prinsen 

Help een pad op weg 

De jaarlijkse paddentrek is weer begonnen! 

Helaas worden veel padden doodgereden als ze een verkeersweg oversteken. De KNNV 

helpt de padden. Kom je ook? 

Publicatiedatum 29/03/2010 

 

Padden hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen of in composthopen 

gezeten. Als de temperatuur boven de 6º C is komen ze te voorschijn, vooral als het 

regent. De padden zijn tijdens hun trektocht op weg naar een sloot waar ze zich 

voortplanten. 

De jaarlijkse paddentrek verloopt succesvol, er komen steeds mee locaties bij. Met name 

voor deze nieuwe locaties zijn nog mensen nodig. Dat zijn 

Leidschenveen, 

Berkel, 

Delfgauw, 

Bergschenhoek, 

Maasland, 

Hoek van Holland. 

We vragen aan de overzetters om één avond per week te helpen, er is instructie 

aanwezig. Belangstellende kunnen zich opgeven via 015 – 261 00 48 of 

via afdelingDelfland@knnv.nl 

Het Jaar van de Biodiversiteit: Hier en Daar 

column van Willem Ferwerda, algemeen directeur IUCN NL 



Publicatiedatum 31/03/2010 

 

Na de val van het kabinet Balkenende IV was verwarring het eerste woord dat bij me 

opkwam. Verwarring door gebrek aan vertrouwen. Verwarring over welke nu de juiste 

prioriteiten waren. Verwarring treedt ook vaak op over natuurbehoud en duurzaamheid. 

Lastig voor de burger, ingewikkeld voor de consument en onduidelijk voor de kiezer. Ik 

heb vrienden en kennissen die het niet meer kunnen volgen en vragen wat nu eigenlijk 

duurzaam is. Vragen over ‘windmolens of trekvogels’, over ‘biodiesel of regenwoud’, en 

wat te denken van ‘gezond (vis) eten versus overbevissing’, of over het woud aan 

keurmerken waaronder sociale labels als Fair Trade, diervriendelijke en ECO-logo’s, en 

labels om ecosystemen te ontzien als Forest Stewardship Council voor hout. 

Natuurorganisaties maken het de burger niet altijd gemakkelijk. 

Ook onder Nederlandse natuurbeschermers heerst soms verwarring. Neem de onenigheid 

over biodiversiteit in Nederland. In het tijdschrift voor Landschapecologie en Milieukunde 

(2009/4) wordt gesteld dat het eigenlijk niet zo slecht gaat met de Nederlandse 

biodiversiteit. Het hangt er maar vanaf welke peildatum je neemt. Vergeleken met het 

jaar 1700 of 1900 gaat het heel slecht, maar neem je 1970 als uitgangspunt dan gaat 

het véél beter. Ook hangt het ervan af hoe je omgaat met de exoten die de afgelopen 

jaren steeds vaker Nederland wisten te bereiken. 

En? Gaat het hier nu slecht of beter met biodiversiteit? Eén ding is zeker: de milieu- en 

natuurbeschermingsmaatregelen van de afgelopen decennia hebben resultaat 

opgeleverd. Goed nieuws. Onderling zullen we het debat natuurlijk blijven voeren, maar 

het is goed om de boodschap ‘natuurbescherming werkt’ voor het voetlicht te krijgen. 

Met als subtitel: ‘Er is hoop’ - maar hard werken is daarbij wel vereist. 

Toch ontbreekt er iets…  We moeten met z’n allen meer  met een mondiale blik kijken. De 

paddenpoel, het landschapsbeheer en behoud van de korenwolf staan niet op zichzelf. 

Het Nederlands landschap is immers nauw verbonden met de handelseconomie en die is 

voor een groot deel afhankelijk van goederen en diensten afkomstig van buitenlandse 

biodiversiteit en ecosystemen. Met andere woorden: dankzij onze grote ecologische 

voetafdruk kunnen we in Nederland de natuurdoelen behalen, terwijl in de rest van de 

wereld de biodiversiteit snel afneemt. Die verbinding tussen ‘hier’ en ‘daar’ zou de 

essentie moeten zijn van het Jaar van de Biodiversiteit. Maatschappelijke organisaties, 

ondernemers, multinationals en overheden moeten de handen ineen slaan. Aan burgers 

laten zien dat behoud van de lokale natuur hetzelfde is als behoud van natuur en 

ecosystemen ver weg. Opkomen voor het Naardermeer komt op hetzelfde neer als het 

tegengaan van de dammenbouw in de Braziliaanse Pantanal of het stoppen van 

ontbossing in Borneo. Tal van studies, zoals de VN-studie The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity, laten zien dat goedbeheerde en gezonde ecosystemen essentiële 



voorwaarden zijn voor een stabiele, gezonde economie en dat zij bij kan dragen aan het 

tegengaan van armoede. 

Ook de stelling dat economie en ecologie niet samengaan wekt verwarring. Juist in dit 

jaar moeten maatschappelijk organisaties en bedrijven samenwerken om die verwarring 

weg te nemen en het tegendeel te laten zien. Gelukkig zijn er al bedrijven die 

biodiversiteitsbehoud opnemen in hun beleid. Natuurbeschermers kunnen daarbij helpen 

met hun kennis, netwerken en kritische blik. Onlangs is een groene bedrijfsvereniging 

opgericht: De Groene Zaak. Ook binnen VNO NCW wordt hierover meer gesproken dan 

voorheen. Laten we dit jaar iedereen overspoelen met voorbeelden waarbij 

natuurbescherming wérkt, voor zowel biodiversiteit, burgers als ondernemers. Dan wordt 

het Jaar van de Biodiversiteit pas een echt succes. Hier en daar. 
 
 
de foto bij dit stuk is van Sandra Bouwhuis 

1 april: translate for animals 

Google begint vandaag met de revolutionaire campagne om zelfs verschillende soorten 

met elkaar te laten praten: Translate for Animals. Een mooi gemaakte 1 april grap, waar 

waarschijnlijk maar weinigen ingetrapt zijn. 

Publicatiedatum 01/04/2010 

 

"Het bedrijf Google vindt het erg belangrijk dat informatie universeel toegankelijk is. Taal 

is een grote uitdaging voor dit wereldwijde bedrijf. Google begint vandaag met de 

revolutionaire campagne om zelfs verschillende soorten met elkaar te laten praten: 

Translate for Animals." zo luidde een bericht van google vandaag. 

De 1 aprilgrap wordt voor het eerst vermeld in een Franse bron in 1508. De eerste 

vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1539 te Gent, een gedicht van de 

rederijker Eduard de Dene. Het is een parodie op ‘1 april’ waarin een knecht het plan van 

zijn heer om hem te verzenden doorziet. De geschiedenis gaat dus tenminste terug tot 

het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter 

op een hogere ouderdom. 

Andere grappen uit 2010: 

    * Diergaarde Blijdorp gaat zijn haaien muilkorven 

    * De dierenbescherming is tegen het misbruik van dierennamen in woorden en 

gezegdes. 

    * Wikipedia meldt dat er vanwege een lek in de Large Hadron Collider een zwart gat is 

ontstaan in Rotterdam. 



Nog tot 11 april: Orchiade 2010 

De Wintertuin en de kassen van de Hortus botanicus zijn omgetoverd tot een tropische 

oase vol exotische orchideeën. 

Publicatiedatum 06/04/2010 

 

In de Hortus botanicus Leiden is een uitgebreide orchideeëncollectie te zien, vooral van 

soorten uit Zuid-Oost Azië. Rondom Pasen geven we dit jaar extra aandacht aan deze 

bijzondere planten. 

De Orchiade 2010 wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Orchideeën 

Vereniging (NOV). 

Van dinsdag 6 april t/m zondag 11 april: 

10.00 - 18.00 uur: open voor iedereen 

Tijdens Orchiade 2010 geldt een toeslag van € 2,50 op de normale entreeprijs (prijs is 

inclusief tijdschrift NOV over orchideeën). Onderstaande prijzen zijn inclusief toeslag. 

Museumkaarthouders en vrienden van de Leidse Hortus betalen eenmalig een toeslag 

tijdens de show. 

Beleef de lente 

Het boomklevervrouwtje piept, puft en perst.Op de website www.beleefdelente.nl zijn nu 

wel heel bijzondere beelden te bekijken. 

Publicatiedatum 08/04/2010 

 



Op de website www.beleefdelente.nl kun je zien hoe de boomklever voor het oog van de 

camera haar eerste ei legt. Het zijn prachtige beelden, die normaal gesproken voor de 

buitenwereld verborgen blijven. 

Het boomklevervrouwtje piept, puft en perst. Live voor het oog van de camera bevalt ze 

van haar eerste ei. Nadat de klus geklaard is wordt  het eerste ei liefdevol op de juiste 

plek geschoven, waarna de mama-in-spé plaats neemt op het ei. 

 

Het filmpje is te zien op : <http://www.beleefdelente.nl/boomklever> 

Biodiversiteit bij Vroege Vogels 

Twee uur lang was Vroege Vogels te gast bij Naturalis, de uitzending stond helemaal in 

het teken van het jaar van de biodiversiteit. 

Publicatiedatum 11/04/2010 

Vroege Vogels nam een kijkje in de collectietoren en was 

getuige van het werk van Duncan Reeder, preparateur bij Naturalis.Steven van der Mije 

heeft verteld over de vogelcollectie. Directeur collecties René Dekker sprak met Hans 

Alders over de actie die we kunnen ondernemen om de teruggang van de biodiversiteit te 

stoppen. Paleontoloog Hanneke Meijer nam ons mee naar de Oerparade en vertelde over 

de eilandentheorie. Er werden insecten gezocht met Roy Kleukers. Maarten 't Hart had 

een column over het redden van biodiversitiet. Lisa Becking vertelde over unieke sponzen 

in zoute binnenmeren. ..... etc.etc. 

 

U heeft het gemist? De uitzending is hier terug te luisteren! 

€ 175.000,- zoekt innovatieve ondernemers 

(M/V) 

Ga jij een innovatieve start-up opzetten? Of ben je net gestart? Doe mee met New 

Venture, de eerste en grootste businessplancompetitie van Nederland. Je krijgt feedback 

op je businessplan én je maakt kans op een van de zeven prijzen van € 25.000,-. 

Publicatiedatum 19/04/2010 



 

New Venture organiseert jaarlijks een businessplancompetitie ominnovatieve start-ups op 

weg te helpen. Dit jaar hebben wij een samenwerking met het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. 

Naast onze 3 prijzen van ieder € 25.000 voor de 3 beste innovatieve businessplannen 

reikt het Ministerie van LNV dit jaar in samenwerking 

met New Venture nog 4 prijzen van € 25.000 uit aan de beste 

businessplannen op het gebied van biodiversiteit en voeding. 

 De deadline voor het inleveren van het businessplan is maandag 17 mei, 

instromen is nog steeds mogelijk. 

 

Meer weten? Kijk op www.newventure.nl. 

Op de website www.newventure.nl/lnv vind je ook meer informatie over de 

onderwerpen biodiversiteit en voeding. 

foto:Scott Moorman 

Goed nieuws: record aantal bruinvissen in de 

zuidelijke Noordzee 

Er zijn bijna vier keer zo veel bruinvissen geteld dan in andere jaren! 

Publicatiedatum 20/04/2010 



 

Afgelopen weekend (17-18 april) zijn door Stichting Rugvin op de veerboten van de 

Stena Line tussen Hoek van Holland en Harwich (UK) 316 bruinvissen geteld. Rugvin 

voert nu voor het zesde jaar op rij maandelijkse monitoringsonderzoeken uit vanaf de 

brug van de veerboten Hollandica en Britannica. 

In de voorgaande jaren werden steevast de meeste dieren geteld in de periode februari - 

april met een maximum van 44 dieren. In het afgelopen weekend werden er op de 

heenreis 148 dieren geteld en op de terugweg 168. Het totaal van 316 is bijn 4 x zoveel 

als er normaal gemiddeld in een heel jaar worden geteld. 

De dieren werden verspreid waargenomen over bijna het gehele vaarwater, behalve dicht 

langs de kust. Ze werden meestal gezien in kleine groepjes van 2 tot 3 dieren. 

De omstandigheden voor het spotten van de dieren waren overigens uitstekend, maar 

dat verklaart niet de grote hoeveelheden dieren in zee. Rugvin wil de komende dagen 

nagaan of ook haar collega organisaties op andere trajecten het zelfde verschijnsel 

waarnemen. 

Bruinvissen zijn familie van de dolfijnen en andere walvisachtigen.  Ze worden maximaal 

1.90 meter lang en komen regelmatig voor in de Noordzee. 

Bijzondere ontdekkingen in Borneo 

In de oerwouden van Borneo zijn zeker 120 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt 

Publicatiedatum 22/04/2010 

 

Zeker 120 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de 

oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen. 

Evolutiebioloog Menno Schilthuizen en zijn Maleisische student Liew Thor-Seng ontdekten 

een nieuw soort naaktslak. De naaktslak heeft een staart die wel drie keer zo lang is als 



zijn eigen kop. Andere bijzondere ontdekkingen zijn een veelkleurige slangensoort, een 

enorme wandelende tak en een kikker die 's nachts verandert van kleur. 

De nieuwe soorten staan in een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het is een 

publicatie naar aanleiding van de viering van drie jaar samenwerking tussen Brunei, 

Indonesië en Maleisië. 

Doel van de samenwerking was om het Hart van Borneo beter te beschermen. Hiermee 

wilden deze landen onder andere de illegale houtkap en de aanleg van palmolieplantages 

tegengaan. 

Het Hart van Borneo is een natuurgebied dat wel vijf keer zo groot is als Nederland. 

Volgens het WNF heeft de overeenkomst ervoor gezorgd dat een palmolieplantage van 2 

miljoen hectare niet werd aangelegd. Daarnaast haalde de aanleg van een snelweg door 

het natuurgebied het ook niet. 

 Bron: nu.nl 

Tentoonstelling De Natuurrijke Tuin 

Van 24 april tot 22 mei kunt u naar de tentoonstelling De Natuurrijke Tuin in de 

bibliotheek van De Lier. 

Publicatiedatum 23/04/2010 

 

Deze tentoonstelling is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging afdeling Delfland ter gelegenheid van het jaarthema de Natuurrijke Tuin. De 

tentoonstelling De Natuurrijke Tuin laat zien hoe je een tuin aantrekkelijker kunt maken 

voor de bewoners en de natuur. 

De KNNV wil bewoners en bedrijven stimuleren om hun tuin zo in te richten dat er een 

grotere plek is voor de natuur, denk aan egels, vogels, vlinders, de honingbij, solitaire 

bijen. 

De openingstijden van de bibliotheek in De Lier, Sportlaan 27 



Maandag:      14.00 - 17.00  /  18.30 - 20.30 

Dinsdag:       14.00 - 17.00 

Woensdag:    14.00 - 17.00  

Donderdag:   gesloten 

Vrijdag:         14.00 - 17.00  /  18.30 - 20.30 

Zaterdag:      10.30 - 13.00 

Foto: Magaroonie 

WWW: Wilde Wijde Wereld 

Wat gebeurt er allemaal in een jaar? 

Omdat 2010 het Jaar van de Biodiversiteit is, brengt het Museon een blog over de grillige 

wereld van de natuur. 

Publicatiedatum 23/04/2010 

 

Wat gebeurt er allemaal van de eerste lentedag van 2010 tot de laatste winterdag in 

2011? Welke gebeurtenissen in dit blog de revue zullen passeren is ongewis, want 

biodiversiteit heeft veel gezichten, is overal en verandert met de dag.  

Arno van Berge Henegouwen schrijft dagelijks over de wonderen uit onze natuur. Hij is 

bioloog, fotograaf en schrijver.Elke werkdag schrijft hij een praatje bij een plaatje dat 

even aandacht vraagt voor opmerkelijke gebeurtenissen in de natuur. Het adres van de 

blog: www.wildewijdewereld.nl. 

 

De Wilde Wijde Wereld gaat de kalender rond, tot de laatste winterdag van 2011. 

Abonneert u zich en blijf op de hoogte van de dagelijkse wonderen om ons heen. En 

reageren kan ook. Ziet u iets opvallends buiten of binnen, meld het dan door een 

commentaar te sturen. 

Dit blog is een project van het Museon in Den Haag, een educatief museum voor cultuur 

en wetenschap met collecties op het gebied van natuur, cultuur en techniek. In het 

Museon zijn veel interactieve presentaties te zien over actuele thema's in wetenschap en 

samenleving. 

 

Museon 

Stadhouderslaan 37 

2517 HV Den Haag 

tel. 070 - 33 81 338 

info(at)museon.nl 

 

Bezoekersinformatie 



Duurzaam kledingruilfeest 

Van ruilen komt huilen? Niet als je er een feestje van maakt! Bij Little Green Dress weten 

ze hoe dat moet. En het recyclen van kleding is goed voor de biodiversiteit. 

Publicatiedatum 26/04/2010 

 

Kleding belast de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de  teelt van gewassen die de 

vezels leveren en de productie van synthetische vezels. Het beste is om tweedehands 

kleding te kopen, of te ruilen. Als een kledingstuk langer meegaat, belast het het milieu 

minder. 

Nu is er een oplossing: Little Green Dress organiseert  duurzame kledingruilfeesten. Alle 

ongeruilde kleding zal worden gedoneerd aan plaatselijke goede doelen of 

kledinginzamelaars 

Meer info: www.littlegreendress.nl 

Normaal kost een kaartje twaalf euro vijftig, maar nu kun je kaartjes winnen voor het 

kledingruilfeest van 29 april. Hoe? Lees hier meer! 

Beleef de stilte 

Vandaag start de provincie Zuid-Holland de campagne "Beleef de verrassende stilte van 

Zuid-Holland". 

Publicatiedatum 28/04/2010 



 

Met deze campagne wil de provincie laten zien welke prachtige stiltegebieden er zijn. Er 

zijn allerlei activiteiten, zo kan er worden gestept en er zijn verschillende 

stiltewandelingen. Ook kun je mee op een vaartocht op een  fluisterboot over de 

Reeuwijkse Plassen. 

Wil je meer weten over de campagne en de activiteiten? Ga dan 

naar www.beleefdestilte.nl. 

Foto: Sandra Bouwhuis 

10:10 

10% minder CO2 uitstoten per jaar, dat is het doel van 10:10. 

Publicatiedatum 29/04/2010 

 

10:10 gaat om één eenvoudig idee: mensen beloven allemaal om hun CO2-uitstoot met 

10% per jaar te verminderen, beginnend in 2010. Vervolgens gaan we er met elkaar 

voor zorgen dat dit lukt. 

 

Individuen en gezinnen kunnen meedoen, ook scholen en universiteiten, kleine winkels 

en internationale merken, filmsterren en politici... bijna iedereen kan zijn uitstoot met 

10% terugbrengen.. 

 

Als je je inschrijft, beloof je je uitstoot met 10% per jaar te verminderen, beginnend in 

2010. Iedere stap telt. Maak je geen zorgen als het ingewikkeld klinkt – we zullen je 

gedurende het proces bijstaan met een checklist, tips en andere hulpmiddelen. 

 

Voor de meeste mensen is 10% gemakkelijk haalbaar. Tenzij je al veel hebt gedaan om 

op je uitstoot te besparen, zijn zaken als het isoleren van je zolder, af en toe het 



openbaar vervoer nemen in plaats van de auto, overstappen op groene stroom of het 

gebruik van spaarlampen al gauw voldoende. 

Inschrijven? 

Vul simpelweg je gegevens op de 10:10-website. 

Met zijn allen verminderen we niet alleen direct de uitstoot, maar laten we politici ook 

zien dat we bereid zijn om de klimaatverandering nu aan te pakken. Je kunt je invloed 

nog verder vergroten door je vrienden, werk, school of vereniging te stimuleren zich ook 

aan te sluiten bij 10:10. 

"Jaar van de Biodiversiteit is flop" aldus De 

Morgen 

Volgens de Belgische krant De Morgen is het Jaar van de Biodiversiteit een flop. De 

beloften die wereldleiders hebben gedaan om biodiversiteit te redden, zijn niet 

waargemaakt. 

Publicatiedatum 03/05/2010 

 

"De recentste resultaten tonen dat 2010 niet het jaar zal zijn waarin een halt wordt 

geroepen aan het verlies van biodiversiteit, maar het jaar waarin we de stap zetten om 

onze inspanningen te vergroten om wat nog overschiet van onze planeet te 

beschermen", zegt dr. Butchard van het Centrum voor Milieubehoud van het 

Milieuprogramma van de VN(Unep) 

"De wereldleiders zijn er niet in geslaagd het verlies aan biodiversiteit te beperken en we 

hebben de druk op verscheidene ecosystemen en habitats nauwelijks kunnen 

verminderen", vervolgt hij. Butchard is medeauteur van een publicatie in het dagblad 

Science waarin hij de aanwijzingen van recente dalingen in de biodiversiteit bespreekt. 

Het is het eerste artikel van een reeks waarin hij de beloften toetst van de wereldleiders 

om het biodiversiteitverlies tegen te gaan. 

 

Grootste bedreiging 

Deze beloften werden vastgelegd op de Conventie voor Biodiversiteit (CBD) in 2002. De 

bedoeling was om het biodiversiteitverlies tegen te gaan door genetische diversiteit te 

behouden, ecosystemen te beschermen en duurzame consumptie te promoten. Volgens 

de CBD-website vormt de mens de grootste bedreiging voor de biologische diversiteit. 

 

Onze manier waarop we voedsel, water, energie en materialen consumeren zijn de grote 

boosdoeners. De grootste uitdaging is het aanpassen van de voedsel- en landbouwsector. 

Deze vormen de grootste bedreiging voor het leefmilieu. Het CBD wil dan ook dat er 

rekening wordt gehouden met de factor biodiversiteit in ontwikkelingsprojecten. 

 

"Sinds 1970 hebben we het dierenbestand met dertig procent doen dalen", zegt Prof. 

Joseph Alcamo, hoofdwetenschapper bij het Centrum voor Milieubehoud.  "Het 

mangrovegebied en zeewierenbestand daalde met twintig procent terwijl het koraalrif 



met veertig procent heeft moeten inleveren. Biodiversiteit zorgt voor het welzijn van de 

mens en voor duurzame ontwikkeling dus zijn dit soort verliezen onhoudbaar. 

Nederland heeft nieuwe energie nodig 

Het partijoverstijgende voorstel 'Nederland krijgt nieuwe energie' moet op de politieke 

agenda, volgens het DOPP. Daarvoor zijn nog ongeveer 30.000 steunbetuigingen nodig. 

Publicatiedatum 03/05/2010 

 

Duurzaamheidsproblemen vragen om een pragmatische en effectieve strategie die 

partijoverstijgend is. Vanuit deze ambitie presenteerde het DOPP op 16 maart 2010 in 

Den Haag haar eerste partijoverstijgend voorstel om te komen tot een versnelde transitie 

naar volledig hernieuwbare energie. 

Dit voorstel is tot stand gekomen door een unieke “open-source” samenwerking van de 

zeven politieke denktanks, waarbij experts en deskundigen op het gebied van energie en 

energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, 

wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd zijn om input 

te leveren. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk studies en ingediende papers. In 

totaal hebben 156 mensen actief aan dit partijoverstijgende document meegewerkt. 

De overheid dient te investeren in een energie infrastructuur die in alle opzichten klaar is 

voor de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het realiseren van slim transport en waar nodig 

opslag van energie zodat het variabele hernieuwbare energieaanbod goed afgestemd kan 

worden op de vraag. 

Klik op deze link om het volledige rapport (pdf, 1,4 MB) te downloaden.   

Voor meer informatie www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl 

ZTRDG: seizoensrecepten 

ZTRDG.nl is een site met recepten. Recepten om je te laten koken met datgene wat het 

seizoen te bieden heeft. Met lokaal geproduceerde en (liefst) biologische ingrediënten. 

Publicatiedatum 07/05/2010 

ZTRDG.nl is een site met recepten. Recepten om je te laten koken met datgene wat het 

seizoen te bieden heeft. Met lokaal geproduceerde en (liefst) biologische ingrediënten. 



ZTRDG heeft je – naast die recepten – nog veel meer te bieden. ZTRDG wijst je namelijk 

ook de weg. Naar tuinders, boeren, imkers, boerderijwinkels, pluktuinen, vissers, 

bakkers, slagers en kaasmakers. Mensen die – net als wij – met hart en ziel bezig zijn 

met goed, vers en mooi eten. 

Kortom, ZTRDG weet waar je bij jou in de buurt de lekkerste dingen haalt. En door wie 

ze gemaakt worden. 

Welkom bij ZTRDG wat de boer wél kent! 

Word hier gratis lid van ZTRDG.nl! 

Groen kiezen 

Sinds gisteren is de Groene Kieswijzer online. 

Het invullen van de Groene Kieswijzer kost vijf minuten. Daarna weet de kiezer welke 

partij het beste bij zijn groene standpunten past. 

Publicatiedatum 10/05/2010 

 

De verkiezingen van 9 juni aanstaande zijn van groot belang voor de bescherming van de 

natuur, het schoner maken van het milieu en het verduurzamen van de economie. De 

Groene Kieswijzer laat zien wat de Nederlandse politieke partijen daar van vinden. Het 

invullen van de Groene Kieswijzer kost vijf minuten. Daarna weet de kiezer welke partij 

het beste bij zijn groene standpunten past. 

De Groene Kieswijzer voor deze verkiezingen is gemaakt door Natuur en Milieu, 

De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming 

Nederland en het Wereld Natuur Fonds.  De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur 

en Milieu. Voor de komende verkiezingen hebben de zeven grote landelijke organisaties 

de handen ineen geslagen in een unieke samenwerking om het belang van een groene 

toekomst te benadrukken. 

Alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, op de PVV na, werkten mee aan een 

analyse van hun plannen op onderwerpen als de toekomstige energiehuishouding van 

ons land, natuurbescherming en de mogelijkheden voor een groene economie. 



 

www.groenekieswijzer.nl 

Dark Dinner in vijf steden 

In verschillende steden in Nederland organiseert StoereVrouwen Dark Dinners.Deze 

ludieke actie vraagt aandacht voor het klimaatvraagstuk en heeft als doel ons 

energieverbruik in het zonnetje te zetten. 

Publicatiedatum 12/05/2010 

 

De gevolgen van het huidige energiegebruik komen regelmatig in het nieuws. Toch is voor veel 
mensen nog onduidelijk welke (positieve) invloed zij zelf kunnen uitoefenen hierop. Tijdens het diner 
krijgen de deelnemers meer informatie over energieverbruik en hoe ook zij hier op een leuke 
makkelijke manier iets mee kunnen doen. Aan het eind van de avond is er een StoereVeiling waarbij 
de deelnemers op leuke duurzame producten kunnen bieden met goede daden. 

De Dark Dinners vinden plaats op dinsdagavond 18 mei op vijf locaties in het land, namelijk: Haarlem, 
Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Arnhem. Het Dark Dinner in Amsterdam zal een grootse afsluiting 
zijn van alle andere dinners. 

Iedereen die zin heeft in een duurzame date kan zich opgeven voor het Dark Dinner, met of zonder 
date, tot uiterlijk 15 mei 2010. Opgave door een mail naar majoor(at)stoerevrouwen.nl o.v.v. naam, e-
mail, telefoonnummer en de plaats waar je wilt daten. StoereVrouwen zorgt voor de rest. Meer 
informatie: www.stoerevrouwen.nl 

Over StoereVrouwen 

De StoereVrouwen strijden. Voor een betere wereld. In een heus leger. StoereVrouwen 

wil graag consumenten laten zien dat duurzaam consumeren heel leuk, makkelijk en hip 

kan zijn. Zij organiseert regelmatige landelijke en regionale activiteiten om zowel 

consumenten als organisaties te inspireren hun gedrag te verduurzamen. StoereVrouwen 

wil wereldverbeterend winkelen modieus maken en hierbij hebben zich al 23 regionale 

StoereVrouwen regimenten verspreidt door heel Nederland bij aangesloten. Het motto 

van StoereVrouwen: ‘verbeter de wereld, ga winkelen!’ 

Natuurtheater voor Terschelling 

http://www.groenekieswijzer.nl/


Op 18 mei krijgt de Terschellinger bevolking een bijzonder cadeau van Staatsbosbeheer: 

een natuurtheater. 

Publicatiedatum 12/05/2010 

 

Het natuurtheater is anderhalf voetbalveld groot en biedt ruimte aan 1000 bezoekers. 

Het natuurtheater komt op de voormalige afvalstort van het dorp West-Terschelling. 

Het bijzondere aan dit theater is dat het gemaakt is van 40.000 kubieke meters grond en 

plantenresten, afkomstig van grote natuurherstelwerkzaamheden in de natte duinvalleien 

rondom het theater. Dit is net zo veel als een file van maar liefst 10 kilometer aan 

vrachtwagens gevuld met materiaal. Twintig hectare van deze valleien zijn afgelopen 

jaren opgeschoond in het kader van het Europese natuurherstelprogramma LIFE duinen. 

Op 12 juni wordt het natuurtheater officieel in gebruik genomen. Voor de naam van het 

theater is een prijsvraag uitgeschreven. Staatsbosbeheer daagt eilandbewoners en 

andere enthousiastelingen uit om voor 31 mei 2010 een passende naam te bedenken 

voor het nieuwe natuurtheater. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en maakt op 12 

juni de uitslag bekend. 

Heb je leuke ideeën? Stuur dan een e-mail naar boswachter Remi Hougee. 

22 mei wereldbiodiversiteitsdag 

Door heel Nederland worden 22 mei activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen 

voor biodiversiteit. Kom je ook? 

Publicatiedatum 14/05/2010 

 



Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene en presentator Jurre Bosman van School TV 

gaan op Wereldbiodiversiteitsdag 22 mei in het Zuid-Hollands Landschap met kinderen 

op zoek naar de schatten van de biodiversiteit. Ook Meike, Monique en Anouck van de 

meidenband Kus, schrijfster Vivian Den Hollander en acteur Joris Putman doen mee aan 

een speurtocht in de natuur. Zij nodigen alle kinderen in Nederland uit om mee te doen. 

Tien boerderijen en twintig natuurterreinen en landschappen doen mee. Veel 

Nederlanders weten niet wat biodiversiteit is, dus worden ouders en kinderen uitgenodigd 

om dat zelf te ontdekken op natuurterreinen, boerderijen of botanische tuinen. Welke 

schat ze daarna mee naar huis kunnen nemen, blijft nog even een verrassing. 

Op twaalf locaties in het land kunnen ze daarbij een bekende Nederlander tegenkomen. 

Misschien lezen zij een sprookje voor. Kinderboekenschrijver Marcel van Driel heeft er 

speciaal voor deze dag een geschreven. 

 

Kijk de komende dagen op de website van de Coalitie Biodiversiteit 2010 om te zien wie 

waar optreedt. 

Op deze pagina is ook te zien wat voor andere activiteiten in het land worden 

georganiseerd om de verscheidenheid aan plant- en diersoorten onder de aandacht te 

brengen. Ook bij Burgers’ zoo en Naturalis zijn speciale 22 mei activiteiten. U vindt een 

link naar een kaart met alle evenementen 

 foto: door  Sandra Bouwhuis 

Prinses Irene en BN’ers roepen op tot bijdrage 

voor het leven 

HKH prinses Irene heeft zaterdag iedereen opgeroepen bij te dragen aan het 

voortbestaan van het leven op aarde. Zij deed dat tijdens de officiële opening van de 

Wereldbiodiversiteitsdag in het bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap in 

Rockanje. 

Publicatiedatum 22/05/2010 

Ter ere van deze dag gingen in het hele land bekende 

Nederlanders samen met kinderen op zoek naar de schoonheid van de verscheidenheid 

van de micro-organismen, planten- en diersoorten die samen de natuur vormen. 

 

Prinses Irene, acteur Joris Putman en presentator Jurre Bosman deden dit in de duinen 

van Oostvoorne. Maar ook kinderboekenschrijvers Vivian den Hollander, Marcel van Driel 

en Rian Visser, de meiden van Kus, acteurs Sarah Chronis, Mark van Eeuwen en Koert-

Jan de Bruijn deden mee aan een speurtocht in de natuur. 

 

De VN hebben 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit omdat 

het niet goed gaat. De afgelopen vijftig jaar is het aantal verschillende soorten in een 



ongekend tempo afgenomen. Wetenschappers spreken van een uitstervingscrisis. 

 

Gelukkig is daar iets aan te doen. De Coalitie Biodiversiteit 2010 brengt overheden, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties die daar aandacht voor vragen. Maar 

iedereen, ook ouders en kinderen kunnen helpen. 

 

De Bekende Nederlanders doen dat ook. Actrice Gigi Ravelli probeert zoveel mogelijk bij 

te dragen door kleine, dagelijkse dingen. ,,Mijn boodschappentas hergebruiken 

bijvoorbeeld. Ik rij in een zuinige auto die beperkt is in zijn uitstoot en ik gooi nooit iets 

op straat.’’ Het zijn, vindt zij, ,,kleine dingen die hopelijk wat uitmaken als iedereen het 

doet.’’ 

 

,,Ik pak steeds vaker de fiets en wandel met mijn dochter door de natuur om een 

bewustzijn te creëren’’, vertelde Koert-Jan de Bruijn. ,,De duizelingwekkende variatie in 

leven is de voorwaarde om leven in leven te houden’’, voegde hij daar aan toe. 

 

,,We zijn onderdeel van de diversiteit van het leven op aarde en net als iedere 

levensvorm, hebben ook wij een speciale plek daarin’’, zei prinses Irene. ,,Wat is er 

mooier dan dat ieder van ons kan bijdragen aan de toekomst van het voortbestaan van 

het leven op aarde? Als al dat leven op aarde een stem zou hebben, dan zou het ons 

uitnodigen ons hart te openen en samen verder te gaan. Laten we daar vanmiddag in 

ieder geval mee beginnen!’’ 

 

De Coalitie Biodiversiteit 2010 zal dit jaar nog meer activiteiten organiseren. U kunt de 

website raadplegen om op de hoogte te blijven. Ook aan de slag met biodiversiteit? Kijk 

op 2010.biodiversiteit.nl/aan_de_slag/ 

Bestuurdersontmoeting ‘Biodiversiteit raakt 

mensen!’ 

Op 30 juni vindt de bestuurdersontmoeting ‘Biodiversiteit raakt mensen!’ plaats. 

Publicatiedatum 26/05/2010 

 

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van tropische regenwouden, maar het speelt zich 

ook af op lokaal niveau en treft bestuurders in hun portemonnee. Want biodiversiteit 

raakt welzijn en gezondheid (voedselvoorziening), milieu (klimaatbeheersing), ruimtelijke 

ordening (waterberging), stedelijke ontwikkeling (wonen in het groen) en financiën (OZB 

en toerisme). Biodiversiteit raakt mensen dus op veel manieren. 

Namens de organisatie nodigt Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant, voorzitter 

Coalitie Biodiversiteitsjaar 2010 en lid van de nationale Taskforce Biodiversiteit) 

bestuurders uit voor een levendige ontmoeting met andere bestuurders op 30 juni, 



waarin u op bezoek zult gaan bij één of meer doeltreffende lokale 

biodiversiteitsprojecten. 

Deze ontmoeting -voor bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies- wordt 

aangeboden door het programma Natuur- en Milieu-Educatie (een initiatief van LNV, 

VROM en OCW). 

Aanmelden: www.biodiversiteitraaktmensen.nl of 024 – 381 33 33. 

Dag van het Park 

Zondag 30 mei is het weer Dag van het Park. Meer dan 50 gemeenten zetten hun parken 

in het zonnetje en organiseren er allerlei leuke activiteiten. 

Publicatiedatum 28/05/2010 

 

Het thema van de Dag van het Park 2010 is ‘Bomen’. Bomen klimmen, kijken en 

ontdekken. Dat en nog veel meer kan allemaal tijdens de Dag van het Park! 

 

De landelijke opening vindt plaats in Maastricht, waar de natuurtuinen in het 

Jekerdalpark bruisen van activiteiten. 

 

Een greep uit de activiteiten: ridderspelen in Capelle aan den IJssel, varen in 

opblaasbellen in Den Bosch, een tuinconcert in Velsen. Tijdens de Dag van het Park 

wordt er op een positieve manier aandacht gevraagd voor het groen in de stad. 

Inmiddels staat het groene evenement bij veel gemeenten op elke laatste zondag van 

mei op de kalender. 

 

Iedereen kan naar de Dag van het Park komen. U kunt demonstraties, voorstellingen en 

muziekoptredens verwachten. Daarnaast zal er van alles te doen zijn op het gebied van 

cultuur, educatie, sport, recreatie, natuur en natuurlijk een hoop leuks voor de kinderen. 

Kijk op www.dagvanhetpark.nl voor alle deelnemende gemeenten en hun programma’s. 

Foto: Sandra Bouwhuis 

Groen voorzomeren op de summerSWOP 



Op 5 juni is het Wereldmilieudag. SummerSWOP organiseert die dag een "vrolijk 

ruilfestijn" 

Publicatiedatum 02/06/2010 

 

Het SWOP team brengt mensen samen die spullen willen ruilen (swoppen). Wie spullen 

ruilt, koopt minder snel nieuwe. Ruilen is dus een bijdrage aan de duurzaamheid. 

Tijdens de speciale SummerSWOP nemen deelnemers zomerspullen mee die ze zelf niet 

langer nodig hebben, bijvoorbeeld een rokje, een luchtbed of een zonnebril. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

U kunt die dag ook een gratis rondleiding krijgen langs de biologische tuinen van het 

Doepark en u laten informeren over de ins en outs van duurzaam tuinieren. 

De summerSWOP vindt plaats bij Doepark de Nooterhof in Zwolle van 14:00 tot 17:00. 

Meer weten? Kijk op www.swopteam.nl of op swopteam.hyves.nl 

Biodiversiteit redden door lekker eten 

Door lekker en gevarieerd te eten kunt u biodiversiteit behouden! 

Publicatiedatum 04/06/2010 

 

In de afgelopen 100 jaar is 75% van de gewassen die wij ooit aten verloren gegaan. We 

verbouwen alleen nog maar waar de meeste vraag naar is en wat we het hele jaar door 

onder glas kunnen kweken. De overige producten halen we van ver. Allemaal ten kosten 

van het milieu en de biodiversiteit.  



Volgens Gary Nabhan (een vooraanstaande Amerikaanse bioloog) is het eten van meer 

verschillende soorten groenten en fruit de sleutel tot meer plezier, een gezonder leven en 

een betere planeet. 

 Vier tips voor “aarde reddend lekker eten” 

1. eet gevarieerd 

Lekker eten moet je niet met je ogen doen. Genieten van datgene wat op je bord ligt, 

doe je door af te wisselen. Ga maar na; elke dag oliebollen is niet lekker, maar zo eens in 

het jaar… heerlijk! En afwisseling kun je krijgen door seizoensgebonden te eten. Er zijn in 

Nederland genoeg vergeten gewassen om het hele jaar door verrassend te kunnen eten. 

2. eet met het seizoen 

Door seizoensgebonden te eten, stimuleren we de agrarische sector meerdere soorten 

gewassen te gaan verbouwen. Deze diversiteit aan gewassen zorgt ervoor dat de cruciale 

processen in de natuur, zoals waterzuivering, koolstofverbindingen, zuurstofproductie en 

de voedselketens in gang blijven en weer verbeteren. 

3. experimenteer in de keuken 

Maar hoe gaan we dat thuis doen dan? Een gevolg van dat we steeds minder soorten 

gewassen zijn gaan verbouwen, is dat we ook niet meer weten wat we met die oude 

soorten moeten. 

4. gebruik internet 

Dus ga naar een biologische boer, haal wat meiraapjes, open een zoekmachine en zoek! 

Wedden dat je vanavond lekkerder en verrassender eet dan gister! 

Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw 

regeerakkoord 

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat er concrete afspraken gemaakt moeten 

worden over natuurbehoud. 

Publicatiedatum 05/06/2010 

 

In het  regeerakkoord van het kabinet Balkenende 4 kwam natuur slechts zijdelings aan 

bod, alleen in relatie tot de landbouw.  

Vogelbescherming Nederland heeft Motivaction laten onderzoeken hoebelangrijk de 

Nederlandse bevolking natuur vindt. Maar liefst 95 procentvan de Nederlanders vindt 

groen in de directe leefomgeving belangrijk,88 procent vindt het belangrijk dat er vogels 

in hun directe omgeving zijn.  



Uit dit onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de Nederlanders wil dat er concrete 

afspraken over het onderwerp natuur worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. 

Beagle vraagt aandacht voor biodiversiteit 

Biodiversiteit kreeg aandacht in de laatste, alarmerende aflevering van de Beagle. 

Publicatiedatum 07/06/2010 

Onlangs werd de route van de Beagle opnieuw gevaren 

door de VPRO, in samenwerking met Teleac en het Vlaamse Canvas. Ze voeren niet met 

de HMS Beagle maar met de clipper Stad Amsterdam, een varende studio waarop 

wetenschappers, kunstenaars en andere gasten aanmonsterden. 

De centrale vraag gedurende de reis was: Hoe staat de aarde er nu voor? Hoe erg is het? 

Kunnen we als mensheid nog wat doen? Welke problemen verdienen onze aandacht als 

eerste? 

 

De mensen van de Beagle erkennen de alarmfase waarin de planeet zich bevindt. Ze 

leggen hun vertrouwen in de wetenschap, roepen leiders op hun verantwoordelijkheid te 

nemen. Maar uiteindelijk is het de schoonheid van de aarde zelf die ze hebben willen 

laten spreken. 

Lees meer op de biodiversiteitsblog 

Stem duurzaam 

Duurzaamheid vraagt om topprioriteit voor het volgende kabinet, ook omdat 

duurzaamheid een motor is voor de economie. Met de Groene Ranglijst kunt u duurzaam 

kiezen. 

Publicatiedatum 09/06/2010 



 

Demissionair minister Huizinga onderstreept het belang van meer samenhang en het 

aanbod van werkgevers, werknemers en milieubeweging om tot een nieuw 

duurzaamheidakkoord te komen, dat verder reikt dan klimaat alleen. Juist door de 

samenhang tussen klimaat, grondstoffen, ketens en biodiversiteit te laten zien en te 

versterken kan duurzaamheid main stream worden , aldus Huizinga in reactie op het 

SER-rapport. 

 

Het huidige kabinet zal geen standpunt meer innemen over dit SER-advies. Dat neemt 

niet weg dat minister Huizinga het belangwekkende advies onder de aandacht zal 

brengen van haar collega's in het kabinet en waar mogelijk zal bevorderen dat het advies 

in de formatie een rol gaat spelen. 

 

Mocht u nog zweven, kijkt u dan naar de  Groene Ranglijst van Greenpeace. 

Zes lijsttrekkers gaan op de website uit de kleren. Bij elk kledingstuk dat uitgaat, geven 

ze iets van hun werkelijke milieuplannen prijs. Uiteindelijk gaan ze helemaal met de 

billen bloot. Op hun achterste valt hun positie in de Groene Ranglijst te lezen. 

De Groene Ranglijst is samengesteld op basis van de partijprogramma’s van de elf 

politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. De programma’s zijn getoetst aan de 

maatregelen die nodig zijn voor een schoon, milieuvriendelijk en duurzaam Nederland. 

Greenpeace beschreef deze maatregelen in het manifest ‘Nieuwe energie voor Nederland: 

wensen voor een nieuw regeerakkoord’. Alle partijen moeten nu werk maken van een 

schone energievoorziening, de Noordzee beschermen en de landbouw verduurzamen. 

Schiphol krijgt vogelradar 

Schiphol gaat dit jaar proefdraaien met een vogelradar om de kans op vogelbotsingen te 

verkleinen. 

Publicatiedatum 09/06/2010 

 



Een toestel van Royal Air Maroc moest zondagavond een noodlanding maken op 

Schiphol, nadat een motor was uitgevallen doordat er een groep grote vogels in was 

gevlogen. 

 

De luchthaven wil vooral grote groepen ganzen weren van het gebied rondom Schiphol, 

omdat zij een gevaar kunnen zijn voor landende en opstijgende vliegtuigen. 

Twee maanden geleden zijn met TNO gesprekken begonnen over de inzet van de 

vogelradar, liet een woordvoerster van de luchthaven dinsdag weten. De aangepaste 

versie van het systeem kan ook de vliegbewegingen van vogels vlak boven de grond in 

de gaten houden, vanaf 1 meter boven het maaiveld. 

Het systeem kan de vleugelslag van vogels detecteren, aldus onderzoeker Addy Borst 

van TNO in een toelichting. ,,Dit geeft een indicatie van de vogelsoort.'' Zo is 

bijvoorbeeld te zien of groepen ganzen rondvliegen. De aangepaste versie is al een 

halfjaar in gebruik in Den Helder, waar het de vliegbewegingen van wadvogels in de 

gaten houdt. Vooral biologen gebruiken deze informatie. 

Het aantal vogelbotsingen met vliegtuigen rond Schiphol is het afgelopen jaar bijna 

verdubbeld. In 2008 telde de luchthaven nog vier aanvaringen per 10.000 

vliegbewegingen waarbij vogels in de motoren van vliegtuigen belandden. In 2009 was 

dit aantal gestegen tot zeven. 

Enquête 

Stagiaire Lia Remmelzwaal nodigt u uit om deel te nemen aan de vragenlijst over 

biodiversiteitsdag. 

Publicatiedatum 09/06/2010 

 

Op 22 mei was het Wereldbiodiversiteitsdag. Een mooie dag waarop er in heel Nederland 

speurtochten en activiteiten georganiseerd werden om aandacht te vragen voor het 

behoud van biodiversiteit. 

Wat vond u van de Wereldbiodiversiteitsdag? 

Graag nodigt Lia Remmelzaal u uit om deel te nemen aan de vragenlijst 

over  biodiversiteitsdag. Met de resultaten van de vragenlijst schrijft ze een 

evaluatieverslag, zodat we volgend jaar de dag nog mooier en beter kunnen maken.  Dit 

is een opdracht voor Lia's opleiding aan de NHTV. Uw ervaring en feedback is hierbij erg 

belangrijk. 

Vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit 16 korte vragen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 

minuten. Bovendien maakt u/jij kans op 1 van de 20 boeken ‘de Sprookjesspeurders’! Of 

win 2 vrijkaartjes voor Naturalis! 



Open Dag Nationaal Herbarium 

Op 13 juni opent het Nationaal Herbarium éénmalig haar deuren voor het publiek 

Publicatiedatum 11/06/2010 

 

Vanwege het 87e lustrum van de Universiteit Leiden opent het Nationaal Herbarium 

Nederland, onderdeel van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) Naturalis, 

eenmalig haar deuren voor publiek. 

Iedereen is van harte welkom om onder begeleiding van een gids de immense collectie 

met circa vijf miljoen gedroogde planten en paddenstoelen te ontdekken. Ook de 

historische bibliotheek, met boeken en botanische tekeningen daterend uit de zestiende 

eeuw, kan worden bezichtigd. 

U bent welkom op 13 juni: Einsteinweg 2, Leiden, 12.00-16.00 uur Start rondleidingen 

elk half uur vanaf 12.00 tot 15.00 uur (duur: ongeveer een uur) Toegang gratis, voor 

iedereen toegankelijk 

www.nhn.leidenuniv.nl   

Pieter van Vollenhoven beschermheer 

Vogelbescherming Nederland. 

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven is de nieuwe beschermheer van Vogelbescherming 

Nederland. 

Publicatiedatum 15/06/2010 

 

De heer Van Vollenhoven is zelf actief vogelaar en natuurfotograaf. Vogelbescherming is 

daarom zeer verheugd dat hij zijn naam aan de vereniging verbindt. 



Als beschermheer draagt de heer Van Vollenhove bij aan de bekendheid van 

Vogelbescherming en de zeggingskracht van de vereniging op het gebied van 

natuurbescherming. 

Vogelbescherming Nederland is de oudste natuurbeschermingsorganisatie van Nederland 

(1899). Momenteel telt de vereniging ruim 150.000 leden. 

Vogelbescherming zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. Vogels zijn een goede 

graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. Gaat het goed met de vogels, dan 

gaat het goed met de omgeving. 

Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor 

vogels en natuur. 

Blotevoetenwandeling 

Katja Höhle-Dikken en André Donker van Natuurmonumenten organiseren op 26 juni 

2010 in Drenthe een blotevoetenwandeling. 

Publicatiedatum 16/06/2010 

 

Katja Höhle-Dikken wandelt graag blootsvoets. Als fervent twitteraar deelde ze die 

voorliefde op twitter. Tot haar verbazing ontving ze vele positieve reacties. Een daarvan 

was van André Donker. Deze boswachter bij Natuurmonumenten bood spontaan aan haar 

te helpen bij het uitzetten van een blotevoetenwandeling in het NP Dwingelderveld in 

Drenthe 

 

Op 26 juni 2010 vertrekt een groep wandelaars om 10.00 uur vanaf de weelderige tuin 

van Theehuys Anserdennen. Höhle-Dikken probeerde de wandeling al eerder uit en was 

enthousiast: 'De geuren van het groen hebben mijn zintuigen op een zeer aangename 

manier weten te prikkelen.' 

 

Wil je meewandelen op 26 juni 2010? Neem dan contact op met Katja Höhle-Dikken. 

Unesco beschermt dertien nieuwe gebieden 

Unesco, de wetenschaps- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft dertien 

nieuwe gebieden uitgeroepen tot beschermde biosfeer. 

Publicatiedatum 17/06/2010 



 

Unesco, de wetenschaps- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft dertien 

nieuwe gebieden uitgeroepen tot beschermde biosfeer. Natuurpareltjes in onder meer 

Ethiopië, Zimbabwe, Iran en Mexico maken nu deel uit van de 564 sites in 109 landen. 

Ook Europa krijgt nieuwe biosfeerreservaten in Polen, Slovenië en Zweden. 

Biosfeerreservaten beschermen niet enkel het milieu, maar ook de inheemse bewoners. 

Ze streven naar een duurzaam evenwicht tussen beide. 

Lees meer op de biodiversiteitsblog 

foto: Hank Prinsen 

Inspiration days 

In het weekend van 26 en 27 juni komen jong en oud, leek en expert, activist en 

manager samen in het centrum van Eindhoven voor de Inspiration Days. Een evenement 

bedoeld om inspiratie op te doen om zelf bij te dragen aan een duurzamere 

maatschappij. 

Publicatiedatum 21/06/2010 

 

Iedereen kan iets doen voor een betere wereld en een meer duurzame maatschappij. 

Maar wat? En hoe? Inspiration Days 2010  kan u inspireren om op een positieve manier 

keuzes te maken. De invloed die iedereen heeft op een betere samenleving en een beter 

milieu  is zeer groot. De producten die u koopt en de keuzes die u maakt bepalen voor 

een groot gedeelte de wereld waarin we leven. Inspiration Days wil dit positief bekijken 

door te laten zien welke keuzes ons helpen naar een meer duurzame samenleving. Niet 



alleen horrorverhalen over hoe slecht het gaat, maar vooral verhalen over wat er juist 

wel goed gaat en hoe het nog beter kan. 

Op De Nieuwe Markt komt u in contact met alledaagse producten en diensten die op een 

duurzamere wijze zijn geproduceerd. Rondom deze tweedaagse markt zullen 

verschillende educatieve en culturele programma’s u verder informeren en inspireren in 

de thema´s van duurzaamheid. 

 

Kijkt u op de website voor meer informatie: Inspiration Days. 

Overnachten onder de blote hemel 

OPENLUCHTHOTEL geeft bewoners van Leiden, toeristen en forensen, studenten en oud-

studenten, de unieke kans om op de kortste nacht van het jaar op verschillende 

bijzondere locaties in het centrum van Leiden te overnachten onder de blote hemel. 

Publicatiedatum 21/06/2010 

 

Slapen in de tuin van de Lakenhal, in een Japanse ‘buitenkamer’, in een naar lavendel 

geurend hofje, naar de sterren kijken vanaf een kingsize knuffelbed, of wakker worden 

op strobed. In de Hortus Botanicus zullen er voor ongeveer 100 gasten kleine kamers en 

grote zalen worden ingericht. Leidse kunstenaars en vormgevers verzorgen de inrichting 

van de gastenkamers. 

De Hortus zal dienst doen als reserveringsbureau en hotellobby. Zie voor meer 

informatie: 

www.openluchthotel.nu 

De Hortus rekent entree. 

Zie: www.hortus.leidenuniv.nl 

ASN Bank Wereldprijs 2010 

Tot 15 oktober kunt u stemmen op uw favoriete, duurzame project. U kunt ook zelf een 

project indienen! 

Publicatiedatum 21/06/2010 



 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer mogen dan afgelopen zijn, op Voor de Wereld 

van Morgen beginnen ze net! Tot 15 oktober kan u uw stem uitbrengen op jouw 

favoriete, duurzame project. Op deze - nu nog ietwat lege - pagina vind u reeds de 

eerste projecten. 

 

Heeft u zelf een fris idee op het gebied van duurzaamheid? Dan kan u natuurlijk ook zelf 

meedingen naar de ASN Bank Wereldprijs 2010 t.w.v. € 20.000. Met dat geld kan u uw 

project ten uitvoer brengen. 

Naast de hoofdprijs maakt u iedere week kans op de weekprijs van € 100. 

Ook zal de jury een keuze maken uit alle ingezonden projecten en een 

aanmoedigingsprijs t.w.v. € 2.500 toekennen aan het project van hun keuze. 

 

Kortom: genoeg reden om mee te doen! 

Groene Handdruk 

Wethouder Annemiek van de Ven heeft De Groene Handdruk uitgereikt aan bewoners die 

initiatieven nemen om de biodiversiteit in de gemeente Veghel te vergroten. 

Publicatiedatum 23/06/2010 

 

Tijdens de eerste bestuurdersbijeenkomst van de Duurzame Driehoek van 2010 (27 

januari) werd de aanmoedigingsprijs ‘Groene Handdruk’ officieel gelanceerd. Een 

bijzondere trofee met bijbehorend geldbedrag van 350 Euro voor lokale 

biodiversiteitsinitiatieven binnen de Duurzame Driehoek. 

De gemeenten van de Duurzame Driehoek reiken deze prijs in 2010 uit aan burgers, jong 

en oud die in hun eigen openbare omgeving de biodiversiteit willen bevorderen. De 

gemeenten gaan de komende maanden op zoek naar goede initiatieven van bijvoorbeeld 

buurtorganisaties, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en dergelijke. Het gaat om 

initiatieven zoals het aanplanten van natuurrijke plekken in de buurt of op het 

schoolplein, zoals een vlindertuin of paddenpoel. Of bijvoorbeeld het plaatsen van 

vleermuis- en vogelkasten. 



Veghel 

Wethouder Annemiek van de Ven heeft 12 trofeeën uitgereikt aan het Fioretti college, 

Basisschool ’t Ven, Basisschool de Tuimelaar, de heer P. Breugel, de heer. H. Leuken, de 

Zijtaarts Jeugd Natuurvereniging, de heer T. van den Elsen de heer W. van der Velden, 

de heer G. van Leiden, mevrouw L. van Beurden en mevrouw A. Oudendijk 

Enkele initiatieven zijn: plaatsen van een vogelvide, nesten voor kerk- en steenuilen, 

natuurprojecten op scholen, vleermuizen kasten en weidevogel bescherming. 

Actie voor gratis kraanwater 

Probeert u wel eens een glas leidingwater te bestellen bij een restaurant? Grote kans dat 

het niet lukt. Obers verkopen liever bronwater. Helaas zijn die juist belastend voor het 

milieu en de biodiversiteit. 

Publicatiedatum 25/06/2010 

 

Het VARA-consumentenprogramma Kassa! voert actie voor gratis kraanwater in 

restaurants en andere horecagelegenheden. Die verkopen vaak 'nee' bij een verzoek om 

een gratis glaasje kraanwater bij het eten. 

Eetgelegenheden kunnen meedoen met de Kassa-actie. Als zij in hun restaurant of 

eetcafé kraanwater serveren kunnen ze dat kenbaar maken met de raamsticker 'Wij 

serveren gratis kraanwater'. Als klant kun je een actiekaartje achterlaten bij het 

restaurant waar gratis kraanwater wordt geweigerd. Vraag deze sticker en/of 

actiekaarten aan via de Kassa!-actie. 

Taskforce schrijft brief aan formateur 

De voorzitter van de taskforce heeft een brief geschreven aan de formateur.De Taskforce 

Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen vraagt daarbij met klem aandacht voor de 

noodzaak om de hervormingen zodanig vorm te geven dat ze een duurzame basis 

bieden. 

voor economisch én ecologisch herstel. 

Publicatiedatum 30/06/2010 



 

De formatie en opstelling van een nieuw regeerakkoord bieden bij uitstek de 

mogelijkheid om de noodzakelijke bestuurlijke impuls gestalte te geven. 

De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen vraagt daarbij met klem aandacht 

voor de noodzaak om de hervormingen zodanig vorm te geven dat ze een duurzame 

basis bieden voor economisch én ecologisch herstel. 

Actief investeren in behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke 

hulpbronnen verbetert de Nederlandse concurrentiepositie, schept 

banen en kan een significante bijdrage te leveren aan mondiale uitdagingen op het vlak 

van armoedebestrijding, welvaartsverdeling en ecologie. 

In essentie kunnen de aanbevelingen van de Taskforce worden vervat in de volgende 

boodschap: 

• ‘Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en 

een billijke verdeling van lusten en lasten daarvan zijn een basisvoorwaarde voor 

duurzaam economisch herstel. 

Het kabinet zal een impuls geven aan herstel van biodiversiteit en tegelijkertijd 

kansen bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven, door ambitieuze doelen te 

stellen. Biodiversiteitsneutraal produceren, 

vermindering van de ecologische voetafdruk, bijdragen aan mondiale 

voedselzekerheid, investeren in een duurzame industriepolitiek, werk maken van 

effectieve gebiedsbescherming en inzet van economische instrumenten zijn 

daarbij de prioriteiten.’ 

Wilt u meer informatie over de taskforce? Kijkt u dan eens op hun website. 

Het WK-gras kan groener! 

Wereldwijd stoten TV-kijkers zo'n 3 miljoen ton CO2 uit. Het WK zélf veroorzaakt extra 

CO2 uitstoot door oa. internationale en nationale vluchten om teams en supporters te 

vervoeren. 

Maar, we kunnen het compenseren! 

Publicatiedatum 06/07/2010 



 

Het WK voetbal is het grootste sportevenement ter wereld. Trees for Travel heeft 

berekend dat de WK TV kijkers wereldwijd 3,3 miljoen ton CO2 uitstoten, een 

verdubbeling van de uitstoot van het WK zelf. 

 

De oplossing lijkt echter nabij: men kan het avondje voetbal kijken compenseren, door 

het steunen van het klimaatnotenproject in Mali, Afrika. De Jatrophastruiken die de 

boeren in dit project om hun akkers planten zorgen voor CO2 vastlegging. Maar er is 

meer. De geiten lusten de struiken niet, zo worden de akkers beschermd tegen loslopend 

vee. Ook geven ze bescherming tegen de wind en dus tegen erosie van de bodem. Aan 

de struiken groeien noten. De boeren maken hier biodiesel van. Dit is goed voor de 

economische positie van Mali omdat ze minder olie hoeven te importeren. Het is ook 

goed voor de boeren omdat ze zo extra inkomsten kunnen genereren. In totaal worden 

er zo'n 8.000 boeren en hun families beter van. Dit project is een initiatief van KIT, KIA 

Motors Nederland en Trees for Travel. 

In 1 voetbalveld passen zo'n 500 Jatropha struiken en deze leggen samen circa 30 ton 

CO2 vast. Om 3,3 miljoen ton CO2 vast te leggen zijn dus 110.000 voetbalvelden nodig. 

De struiken kosten 25 cent per stuk. Van elke €3 die je doneert, komt €2 bij Trees for 

Travel terecht en kunnen we dus 8 struiken planten 

  

De compensatie wordt verzorgd door Trees for Travel. Trees for Travel, een erkend goed 

doel, investeert in bos- en duurzame energieprojecten. De compensatie euro's worden 

besteed aan projecten die de sociaal-economische positie van de lokale bevolking 

structureel verbetert. Echt duurzame compensatie dus. 

 

Meer informatie vind je op: http://www.maakhetgrasgroener.nl/ 

Bergplaas Wilderness Trail 

Het NatuurCollege start in het najaar van 2010 

we met de ‘Bergplaas Wilderness Trail’. Deze trail biedt leiders en directeuren van 

bedrijven en (overheids-)instellingen een retraite in de 

wildernis. 

Publicatiedatum 12/07/2010 



 

Het NatuurCollege is een bevlogen organisatie die een duurzame samenleving nastreeft 

en zich inzet voor een verbindende visie over mens en natuur. Die verbindende visie is 

essentieel want de biodiversiteit op aarde staat 

op het spel en de mens staat voor grote uitdagingen. 

 

Tijdens de Nationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei heeft prinses Irene hier als 

beschermvrouwe van de Nederlandse Coalitie Biodiversiteit nadrukkelijk aandacht voor 

gevraagd. 

 

Om de uitdagingen aan te kunnen gaan, helpt het wel als mensen de 

vertrouwenwekkende oerkracht van ongerepte natuur daadwerkelijk kennen en ervaren. 

Het NatuurCollege start daarom in het najaar van 2010 met de ‘Bergplaas Wilderness 

Trail’. Deze trail biedt leiders en directeuren van bedrijven en (overheids-)instellingen 

een retraite in de wildernis. Doel is dat zij zich persoonlijk met de ‘Spirit of Nature’ 

kunnen verbinden om dit in te zetten voor de ontwikkeling van hun leiderschap in de 

richting van duurzaamheid. De trail wordt gecombineerd met persoonlijke coaching. 

Indien u meer wilt weten over Bergplaas Nature Reserve en de mogelijkheden, 

kijkt u dan op de gloednieuwe website www.bergplaas.com . 

Blog over YouPec 

Begin deze maand werd in het Belgische Geel de YouPec gehouden, een 

jongerenconferentie om kennis uit te wisselen over biodiversiteit. 

Bezoekster Sophie schreef een blog voor ons. 

Publicatiedatum 13/07/2010 



 

Sophie Buchel is voorzitter van het landelijk studentennetwerk Morgen dat zich inzet voor 

een duurzame levensstijl en duurzame bedrijfsvoering aan de universiteit en hogeschool. 

Morgen werkt samen met studenten aan vraagstukken voor duurzame ontwikkeling in 

zowel studie als dagelijks leven. Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, met het 

oog voor daar en morgen. 

Sophie bezocht begin deze maand in Geel de YouPEC. 150 jonge Europeanen kwamen 

daar samen om te leren over biodiversiteit en om van gedachten te wisselen. Voor de 

coalitie biodiversiteit schreef ze een stukje voor ons blog. 

Welke muizen vangt uw kat? 

Uw huiskat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen van 

biodiversiteit. De mensen van Zoogdieratlas.nl willen graag weten welke muizen uw kat 

vangt. Daarom deze oproep om de foto’s van de prooien van uw kat aan hen door te 

geven. 

Publicatiedatum 15/07/2010 

 

Muizen en spitsmuizen zijn vaak moeilijk waar te nemen en dus ook moeilijk in kaart te 

brengen. Een bijzonder moment om deze snelle diertjes wel te kunnen bestuderen is als 

ze gepakt zijn door de huiskat, die trots de buit komt brengen. Veel eigenaren zitten daar 

niet op te wachten en de betreffende muizen of spitsmuizen natuurlijk al helemaal niet. 



Maar voor de wetenschap zijn deze prooien wel heel nuttig. Ten minste als de 

kattenbezitter even de moeite neemt om de prooi door te geven. 

Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke soort de kat gevangen heeft, worden de 

kattenbezitters gevraagd een digitale foto van de dode muis te maken en die 

via www.zoogdieratlas.nl aan ons te sturen. Eventueel meerdere foto’s uit verschillende 

hoeken, met duidelijk zichtbaar kop, buik, rug en staart. Aan de hand van de foto kan de 

soort worden vastgesteld en de exacte locatie kan op kaart worden aangegeven. 

 Katten zijn prima gegevensleveranciers. Volgens gegevens van de Zoogdiervereniging 

worden in Nederland regelmatig bosmuizen, huisspitsmuizen en rosse woelmuizen 

gevangen. Daarnaast wagen enkele katten zich aan groter spul: bruine rat, mol en 

woelrat. Tenslotte zijn er nog de katten die met vleermuizen thuis komen. Kortom veel 

bruikbare waarnemingen voor de Zoogdieratlas. 

Zoogdieratlas.nl is een initiatief van de Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging werkt 

per provincie samen met diverse organisaties. 

 Meer over Zoogdieratlas.nl leest u op: www.zoogdieratlas.nl  

Airbus vliegt met biodiversiteitslogo 

Gisteren landde de Airbus A380 voor het eerst op Schiphol, met een het logo van het 

Jaar van de Biodiversiteit erop! 

Publicatiedatum 16/07/2010 

 

Airbus gebruikt zijn wereldwijde bereik om de VN te ondersteunen in het Jaar van de 

Biodiversiteit. Rainer Ohler, SVP Public Affairs & Communications zei hierover: "De 

luchtvaartsector blijft bezig met het tackelen van de twee procent die het bijdraagt aan 

C02-uitstoot. We willen ook onze steun uitdragen aan de mensen die proberen de andere 

98% uitstoot te verminderen. Als we duurzaam kunnen gaan vliegen, hoeft de groei van 

het luchtverkeer niet los te staan van milieubescherming. Airbus draagt graag zijn 

steentje bij aan het uitdragen van deze boodschap"De A380 zal het logo blijven uitdragen 

gedurende 2010, ook omdat de A380 het voornemen van de luchtvaartindustrie 

symboliseert om de ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Nieuw: de biodiversiteitsmeter! 

In samenwerking met de gemeente De Bosch en het Europees Centrum voor 

Natuurbehoud (ECNC) ontwikkelde Grontmij de zogenaamde biodiversiteitsmeter. 

Publicatiedatum 22/07/2010 



 

Onthulling biobarometer 

In de vinex-locatie Landgoed Haverleij  in Den Bosch onthulde wethouder Bart Eigeman 

gisteren de eerste Biodiversiteitmeter die werd geplaatst nabij het kruispunt De Bellaard 

- Holterveste. Ook reikte de wethouder een aantal groene handdrukken uit aan burgers 

die zich inzetten voor de biodiversiteit in Den Bosch. 

Veldwerk 

Voorafgaand aan de onthulling gingen ruim 50 leerlingen van de Antonius Abt School in 

Den Bosch samen met 3 ecologen van Grontmij en een ecoloog van de gemeente op pad 

om insecten en planten in het gebied te inventariseren. Er zijn water- en landinsecten 

gevangen en de vegetatie is onderzocht. Tijdens de inventarisatie is zijn veel leuke 

soorten waargenomen zoals Kleine vuurvlinder, Vuurlibel en is zelfs een nieuw soort voor 

het gebied ontdekt, de beschermde Kleine modderkruiper.  Op deze manier probeert de 

gemeente jongeren te betrekken bij de biodiversiteit in Den Bosch 

 
Biodiversiteitsmeter 

De biodiversiteitsmeter laat zien hoe het met de biodiversiteit in een gebied is gesteld. Door 

dit inzichtelijk te maken is het ook duidelijk of er nog aanvullende maatregelen nodig 

zijn.  De biodiversiteitsmeter is een instrument dat bedrijven en overheden helpt 

effectieve maatregelen te nemen ter stimulering van biodiversiteit. De Biodiversiteitmeter 

betrekt de mensen in de directe omgeving bij biodiversiteit en is eenvoudig in bestaande 

projecten toepassen. 

 

Lees meer, ook over het verkrijgen van een biodiversiteitsmeter, op het blog van de 

coalitie 

Wild plan? Dien het in voor 1 augustus 

Plannen om de biodiversiteit voor buurt of bedrijf te versterken èn er lol van te hebben, 

kunnen nog tot 1 augustus worden ingediend. Dat is namelijk de deadline voor de 

prijsvraag Wilde Weelde, uitgeschreven door NCB Naturalis, gemeente Leiden en 

Milieudienst West-Holland. 

Publicatiedatum 23/07/2010 



 

Om de winnende ideeën uit te voeren, stellen gemeente Leiden en Fonds1818 elk een 

bedrag van € 20.000,- ter beschikking. De prijzen worden uitgereikt tijdens de eerste 

avond van het festival Life Live, dat plaatsvindt op 3 en 4 september in de tuin voor 

Naturalis. 

 

€ 40.000,- prijzengeld 

Nog tot 1 augustus kunnen inwoners en bedrijven van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 

Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude hun ideeën indienen via 

www.leiden.nl/wildeweelde. Daar is ook meer informatie te vinden over de prijsvraag, 

criteria en ideeën ter inspiratie. 

     Gemeente Leiden en Fonds1818 stellen elk een bedrag van € 20.000,- beschikbaar 

om de winnende plannen uit te voeren. Er is een categorie bedrijven en instellingen en 

een categorie particulieren. 

Festival Life Live 

De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens de eerste avond van het festival Life 

Live, dat plaats vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 september in de tuin voor Naturalis. Een 

zomeravondfestival vol muziek, film, eten, drinken en verrassingen. Het voorlopige 

programma is te vinden op www.naturalis.nl/biodiversiteitjaar. 

Biodiversiteit kan goed zijn voor de bedrijfsvoering. Het juiste groen in de omgeving kan 

bijvoorbeeld energie besparen en wateroverlast voorkomen. Verder werken werknemers 

efficiënter en voelen klanten zich beter in een groene omgeving. Bij plannen voor de 

prijsvraag Wilde Weelde valt te denken aan groene daken met weelderige lunchplek, 

groene muren met nestgelegenheid voor vogels of aan een helofytenfilter met een 

visplek. Ook plannen voor trimbossen en streekproducten in de bedrijfskantine dingen 

mee. 

Een plan van particulieren voor de buurt kan bijvoorbeeld zijn om een braakliggend 

terrein te beplanten. Eetbare speeltuinen, bloemplukbermen, natuurfoto’s in de straat, 

een streekproductenafhaalpunt … 

De deskundige jury, bestaande uit o.a. een bioloog, een milieukundige en een econoom, 

kijkt uit naar de plannen. 

Wilde Weelde is tot stand gekomen via het Biodiversiteitsactieplan Lekker Groen in en om 

Leiden van Milieudienst West-Holland, gemeente Leiden en Provincie Zuid-Holland. Voor 

meer informatie hierover, kijk op www.mdwh.nl onder het kopje biodiversiteit. 



Biodiversiteit op de dam 

Natura Artis Magistra siert de hoeketalage van de Bijenkorf. Stilstaande beelden van vijf 

verschillende dieren die in Artis te bewonderen zijn, gaan “bewegen”, ze komen tot leven 

en gaan in elkaar over. De display staat in het teken van het Internationale jaar van de 

Biodiversiteit. 

Publicatiedatum 27/07/2010 

 

Iedereen die vanaf vandaag langs de Amsterdamse vestiging van de Bijenkorf loopt, 

wacht een unieke ervaring. Natura Artis Magistra siert met de eerste Walking Display van 

Nederland de hoeketalage van het Amsterdamse warenhuis. Door langs de etalage te 

lopen gaan de stilstaande beelden van vijf verschillende dieren die in Artis te bewonderen 

zijn “bewegen”, ze komen tot leven en gaan in elkaar over. De 3,5 meter lange display 

staat in het teken van het Internationale jaar van de Biodiversiteit en is een initiatief van 

fotografe Kyra Martens en Artis. 

De display is te zien van 27 juli tot en met 1 augustus en is mede mogelijk gemaakt door 

Studio America, de Bijenkorf, NCB Naturalis, Joshua Spodek en Jeroen Joukes. 

The Green Fashion Competition 

De Amsterdam International Fashion Week (AIFW) organiseert samen met het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) The Green Fashion Competition: een 

ontwerpwedstrijd in het kader van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 

Publicatiedatum 28/07/2010 

 

Het produceren van mode kan een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en het 

milieu. Er worden bijvoorbeeld enorme hoeveelheden water verspild in 

productietechnieken, de chemicaliën die worden gebruikt in kleurstoffen hebben een 

negatief effect op de natuur en de vervuiling van grootschalige landbouw, zoals 

katoenvelden haalt het evenwicht uit de biodiversiteit. 



The Green Fashion Competition speelt hierop in en heeft tot doel dat er wordt nagedacht 

over verantwoorde productie in de mode. Tot 13 september kan iedereen met een visie 

op 'de toekomst van de mode' zich inschrijven voor The Green Fashion Competition. 

Deze zomer worden uit alle inschrijvingen op basis van hun visie en portfolio 40 

deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. Zij moeten twee ontwerpen en een 

businessplan inleveren, waarbij ze uitleggen hoe hun manier van ondernemen bijdraagt 

tot het behoud van de biodiversiteit. 

De acht personen/teams die doorgaan naar de finale worden in november bekend en 

kunnen rekenen op €500 om te investeren in hun finaleoutfits die worden geshowd 

tijdens de Amsterdam International Fashion Week in januari 2011. Op basis hiervan 

worden de winnaars bepaald. De hoofdprijs is een geldbedrag van €25.000, de tweede 

prijs is € 15.000. 

Biodiversity, opportunities for new economics 

Op 23 en 24 november 2010 zal een congres onder de werktitel 'Biodiversity, 

opportunities for new economics' in Artis in Amsterdam plaatsvinden. De organisatoren 

willen het belang van biodiversiteit voor de economie bespreken. 

Publicatiedatum 03/08/2010 

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert samen met 

het interdepartementale programma Biodiversiteit, het NERN (The Netherlands Ecological 

Research Network), het IUCN-NL (International Union for Conservation of Nature - 

Nederland) en Artis in het Jaar van de biodiversiteit op 23 en 24 november 2010 een 

congres onder de werktitel 'Biodiversity, opportunities for new economics' in Artis in 

Amsterdam. De organisatoren willen samen met het bedrijfsleven en wetenschappers het 

belang van biodiversiteit voor de economie bespreken. 

Aan het interdepartementale programma Biodiversiteit nemen naast het ministerie van 

LNV de ministeries van VROM, BUZA/OS deel. Op het congres stellen diverse 

(inter)nationale sprekers de vraag centraal welke concrete aangrijpingspunten er zijn om 

de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen en het bedrijfsleven meer 

biodiversiteitneutraal te laten produceren. Daarbij zal ook worden gekeken naar het 

economisch belang van biodiversiteit en de besluitvorming van overheid, consument en 

bedrijven. Ook zal men ingaan op de beschikbaarheid van groene grondstoffen op lange 

termijn, het innovatief gebruik van biodiversiteit door het bedrijfsleven en de samenhang 

tussen economische en ecologische modellen. 

Lees meer op het blog 



Aandacht voor Oceanen op SAIL Amsterdam 2010 

SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 

2010 op en rond het IJ. Voor iedereen die wil weten wat er zich afspeelt ónder de kiel 

van schepen, is er tijdens SAIL ook ruim aandacht voor oceanen. 

Publicatiedatum 06/08/2010 

SAIL Amsterdam is het grootste, gratis toegankelijke 

publieksevenement van Nederland.Het hart van SAIL wordt gevormd door de 

indrukwekkende vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen 

en replica’s. Daarnaast vindt er een dagelijks wisselend programma plaats van allerlei 

culturele en sportieve activiteiten. Het thema van 2010 is: een nautische ontmoeting 

tussen verleden, heden en toekomst. 

SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 

2010 op en rond het IJ. 

 

Voor iedereen die wil weten wat er zich afspeelt ónder de kiel van schepen, is er tijdens 

SAIL ook ruim aandacht voor oceanen: 

 

Ocean Experience 

In Club PANAMA kun je kijken naar een 30 minuten durende show over de rijkdommen 

en mysteries van oceanen. De duizelingwekkende beelden van ruim honderd 

topfotografen en filmmakers uit de hele wereld nemen de bezoeker ook mee naar 

Bonaire. 

De show laat niet alleen zien hoe mooi oceanen zijn, maar ook wat zij voor de mens 

betekenen en wat we kunnen doen om ze te beschermen. De Ocean Experience wordt 

begeleid door de Londense band Kerr. 

Gratis.Vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus om 14:00 en 16:00 uur. 

Aanmelden: sail@antinea-foundation.org 

 

Safe Haven for Children 

Zaterdagochtend fungeert de theaterzaal van PANAMA als Safe Haven for Children. 

Speciaal voor kinderen is er van 10:00 tot 12:00 uur een kleurwedstrijd. Iedereen wint, 

want de kleurplaten worden meteen op Facebook geplaatst. De tien mooiste gaan mee 

naar China om daar tijdens de UNESCO Oceans Conference te laten zien aan de 

wereldleiders. Een aantal van hen moet nog overtuigd worden dat oceanen de moeite 

waard zijn. Om ouders zoet te houden wordt de Ocean Experience vertoond, maar dan 

zonder band. 

 

 

Rondleiding op onderzoeksschip Fleur de Passion 

Vlakbij club PANAMA ligt aan de kade het onderzoeksschip de Fleur de Passion. Dit 33 

meter lange zeilschip diende in de Tweede Wereldoorlog nog als bevoorrader van 

onderzeeboten. Nu fungeert het echter als wetenschappelijk station voor wetenschappers 

die tijdens de tien jaar durende Changing Oceans Expeditie onderzoek doen naar de 

belangrijkste zeegebieden van de wereld. Vlak voor SAIL doen ze dat in de Waddenzee. 



Aan boord: een kleine expositie over de geschiedenis van het schip en wetenschappers 

die vragen beantwoorden. 

 

Win een week mee op expeditie 

Op en rond de Fleur de Passion lopen vrijwilligers met een flyer waar een prijsvraag op 

staat. Wie het juiste antwoord geeft, maakt kans op een week mee op de Changing 

Oceans Expeditie in de wateren van Frankrijk, Engeland, Tunesie of op de Rode Zee. Kijk 

dus uit naar de vrijwilligers in witte T-shirts met de tekst Changing Oceans! 

 

SEA ME! foto actie 

Wie ook wil laten zien dat oceanen belangrijk zijn, kan zich bij de Fleur de Passion laten 

fotograferen voor de actie SEA ME! De foto’s worden dezelfde dag nog op Facebook 

geplaatst én ze worden verwerkt tot een digitale mozaïek die in september op de 

UNESCO Oceanen conferentie in China wordt gepresenteerd. Je laat je duszien aan de 

wereldleiders. 

Beleef buiten tijdens de Groene Maand! 

De gehele maand september staat Nederland in het teken van de Groene Maand;hiervoor 

is de website www.groenemaand.nl gelanceerd met daarop honderden groene activiteiten 

en natuurexcursies. 

Publicatiedatum 25/08/2010 

Jaarlijks wordt in september De Groen Maand georganiseerd door een 

groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw en recreatie. 

Doel is om een zo groot mogelijk publiek te enthousiasmeren om naar buiten te gaan. 

Tijdens deze 11e editie van de Groene Maand worden er in het hele land groene 

activiteiten georganiseerd. Vaak gratis, uniek en kleinschalig. Wandelingen, fiets- en 

speurtochten, rondleidingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en themalezingen, 

meestal onder leiding van een natuurgids. De campagne is een initiatief van IVN, 

vereniging voor natuur- en milieueducatie.   

Wilt u weten wat er bij u in de buurt te doen is? Neem dan eens een kijkje via de 

activiteitenzoeker en selecteer op datum of provincie.  

Met de slogan Beleef Buiten! wordt dit jaar ook aandacht gevraagd voor de 

natuurbeleving door kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen van nu 50% minder in 

de natuur spelen dan twintig jaar geleden. Dit komt onder andere door de 

verstedelijking, maar de computer en tv spelen hierin ook een grote rol. Kinderen horen 

te bewegen. En hierbij is de natuur van vitaal belang!   

 Een greep uit alle activiteiten: 

  

  



Voor de kleine natuurdetectives: Ga naar wild speuren op de Veluwe, snorkelen, strandjutten 

of kajakvaren op de Oosterschelde. Of een insectenhotel bouwen, een avondwandeling maken 

of rogge dorsen en appels plukken. 

Voor de wandelaars is er veel te zien en beleven tijdens duinwandelingen en 

natuurspeurtochten. Vogels of vleermuizen spotten of ontdek al wandelend een van de vele 

landgoederen die Nederland rijk is. 

Voor de nieuwsgierige mens zijn er tentoonstellingen en lezingen onder andere over het thema 

Biodiversiteit en natuurvriendelijk tuinieren. Maak kennis met een egelopvang of met het 

nachtleven van de das. 

Creatief? Wandel door een verhaal van de verteltuin of ga groen schilderen of schrijven. Geniet 

van theater, muziek en een proeftuin tijdens het Groeneveldfestival. 

Een weekendje weg... Ook dat kan! Zo is er een natuurweekend op het Ketelmeer en 

organiseert de Waddenvereniging een waddenwerkweekend 

31-8 : bijeenkomst partners coalitie biodiversiteit 

31 augustus komen alle partners van de coalitie biodiversiteit bij elkaar in museum 

Naturalis te Leiden. Ook wordt de website ambassadeursoorten gelanceerd! 

Publicatiedatum 26/08/2010 

In museum Naturalis te Leiden vindt dinsdag 31 augustus de eerste 

landelijke bijeenkomst voor leden van de coalitie biodiversiteit plaats. 

Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen 

naar Leiden om te kijken hoe ze biodiversiteit meer voor het voetlicht kunnen brengen. 

Men kan onder andere workshops doen op het gebied van bloggen en 

publiekscommunicatie. Ook kunnen deelnemers meer aan de weet komen over het 

duurzaamheidsoverleg politieke partijen en luisteren naar succesverhalen 

 Durf te Vragen 

Bovendien nemen de partners deel aan een speciale bijeenkomst die Durf te Vragen 

heet.  Bedenker van het initiatief ’Durftevragen’, is Nils Roemen. „We hebben overvloed, 

maar vraag en aanbod komen niet samen”, ontdekte Roemen. „Bedrijven vervangen hun 

laptops en gooien de oude weg, terwijl een ander bedrijf subsidie aanvraagt voor nieuwe 

laptops”, noemt hij als voorbeeld. Het toverwoord: ’verbinden’. Durftevragen drijft op 

sociaal kapitaal. „Veel mensen hebben iets over: materiaal, hulp, kennis: als je mensen 

verbindt, kunnen ze het delen.” 

Klik hier voor een stukje NOS journaal over Durf te Vragen.  
 

Ambassadeursoorten 

Op deze dag wordt tevens de website www.ambassadeursoorten.nl gelanceerd. Deze 

website is ontwikkeld als onderdeel van het project Gemeentelijke ambassadeursoorten 

dat voortborduurt op de ervaringen van Brabantse en Vlaamse gemeenten. 

Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier gebleken om bij een groot 

publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit project wil daarom álle Nederlandse 

gemeenten stimuleren om één of meer ambassadeursoorten te kiezen. 

Ambassadeursoorten kunnen gebruikt worden in gemeentelijke communicatie, bij 

educatieactiviteiten, voor citymarketing en vanzelfsprekend ook voor plannen en 

maatregelen gericht op behoud en herstel van de soorten en hun leefgebied. 

Alle Nederlandse gemeenten worden uitgenodigd om mee te doen aan het project. 

Gemeenten die een ambassadeursoort gaan kiezen of al gekozen hebben, kunnen zich 



aanmelden en krijgen een eigen gemeentepagina op de website. Daarmee kunnen ze 

andere gemeenten inspireren om óók een ambassadeursoort te kiezen. Op een kaart van 

Nederland zal de landelijke voortgang van het project te volgen zijn. De gemeente Boxtel 

heeft het spits afgebeten en zich als eerste aangemeld. 

Om gemeenten te ondersteunen bij het kiezen en gebruiken van een ambassadeursoort 

biedt de website onder meer een handreiking en tal van praktijkvoorbeelden. Tevens 

wordt gemeenten een overzicht geboden van ondersteuningsmogelijkheden bij de keuze 

en het gebruik van ambassadeursoorten. 

Het project is niet alleen gericht op gemeenten. Ook burgers en lokale groepen worden 

uitgenodigd om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen gemeente op te roepen 

een ambassadeursoort voor biodiversiteit te kiezen in dit Internationale Jaar van de 

Biodiversiteit. 

 

Onno Hoes – voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit – heeft zich als projectambassadeur 

verbonden aan het project. Het project wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van NovioConsult, SOVON Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, 

RAVON, de Zoogdiervereniging, FLORON en de BLWG. Het ministerie van LNV 

(www.biodiversiteit.nl) heeft gezorgd voor de technische ontwikkeling van de 

website.  Gemeenten, diverse partners van de Coalitie Biodiversiteit en anderen hebben 

een inhoudelijke bijdrage geleverd. De VNG verleent haar medewerking aan de publiciteit 

rond het project. Het project wordt ondersteund met een bijdrage van de Coalitie 

Biodiversiteit. 

Duurzame iftar met biologische en regionale 

producten 

Vanavond vindt in Rotterdam een Duurzame Iftar plaats 

Publicatiedatum 02/09/2010 

Donderdag 2 september wordt door het Rotterdams Milieucentrum een 

duurzame iftar georganiseerd. De iftar, een maaltijd die het vasten tijdens de ramadan 

iedere avond breekt, staat op 2 september helemaal in het teken van duurzaamheid. Een 

bijzondere avond met biologische en regionale producten, muziek, dans en inspirerende 

interviews. 

De speciale milieu iftarmaaltijd op 2 september vindt plaats in de Tarwewijk in de grote 

volkstheatertent. Hier kunt u plaatsnemen aan tafel en wordt u een duurzame 

iftarmaaltijd geserveerd met biologische en/of regionale producten. Tijdens de avond 

worden er verschillende inspirerende gasten geïnterviewd door Anna Maria Carbonaro.  

Onder de gasten bevinden zich onder andere Nicole van Hove van de stichting 

Rotterdams Oogst (www.rotterdamseoogst.nl) en Jeroen Dagevos van de Stichting de 

Noordzee(www.noordzee.nl) vertelt iets over de duurzame viswijzer. Ook is er een kort 

vraaggesprek met Wim Nottroth, hoofdredacteur van Cineac TV (www.cineac.tv) over de 

nieuwe milieudocumentaire Cineac Cabo Verde. Mustafa Talib van de stichting voor 

participatie en vernieuwing vertelt iets meer over de Ramadan en iftarmaaltijden. Het 

hele evenement wordt opgenomen en uitgezonden door Cineac TV.AanmeldenAanmelden 



is wel verplicht via info@milieucentrum.rotterdam.nl of even bellen met 010 - 4656496 

(Mohamed Hacene).  

Fleur de Bij komt eraan! 

Dit najaar verschijnt Fleur de Bij, een kinderboek over biodiversiteit. In ieder boek zit een 

zakje bijvriendelijk bloemenzaad, om te zaaien zodat de bijen geholpen worden om hun 

voedsel te vinden. Wanneer je een boek bestelt steun je direct de Bijenstichting met 1 

euro. 

Publicatiedatum 07/09/2010 

Fleur de Bij neemt je mee op een gevleugeld avontuur: in opdracht 

van haar Bijenkoningin gaat zij op zoek naar hulp voor haar bijenvolk. Op haar reis 

ontmoet zij vele nieuwe vrienden, met én zonder vleugels! 

Lukt het Fleur om hulp te vinden voor haar bijenvolk....? 

 In dit boek maken kinderen kennis met het nijvere bijenvolk. Het is een leerzaam en 

vrolijk boek, vol tips voor kinderen die zelf vanuit hun achtertuin of balkon de bijen willen 

helpen bij hun belangrijke taken. Bestel jouw exemplaar van Fleur de Bij 

via info(at)openbook.nu of info(at)bijenstichting.nl en mail ons je naam, adresgegevens 

+ het aantal boeken. 

Life Live festival bij NCB Naturalis 

Leiden beleeft op 3 en 4 september 2010 een primeur; voor het eerst wordt het gratis 

openluchtfestival “Life Live” georganiseerd in de tuin bij museum Naturalis. 

Publicatiedatum 07/09/2010 

Leiden beleeft op 3 en 4 september 2010 een primeur; voor het eerst 

wordt het gratis openluchtfestival “Life Live” georganiseerd in de tuin bij museum 

Naturalis. Vanaf vijf uur ’s middags kunnen bezoekers er genieten van film, muziek, 

straattheater, workshops en een hapje en een drankje. Het festival staat in het teken van 

het Jaar van de Biodiversiteit. Bij de start wordt een prijs uitgereikt voor het beste plan 

om biodiversiteit in de regio te versterken. 



Het complete programma staat op www.naturalis.nl/festival en in een speciale bijlage 

van het Leidsch Dagblad die op 25 augustus is verschenen. Er wordt natuurlijk gehoopt 

op een mooie nazomer, maar mocht het slecht weer zijn dan wordt het festival naar 

binnen verplaatst. De toegang is gratis. 

 

Prijsuitreiking 

Gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en NCB Naturalis schreven de prijsvraag 

Wilde Weelde uit. Alle inwoners en bedrijven van de regio konden een plan bedenken om 

de biodiversiteit in hun buurt of bedrijf te versterken. Het winnende plan wordt 

uitgevoerd en hiervoor stellen de gemeente Leiden en Fonds 1818 elk 20.000 euro 

beschikbaar. Er zijn 30 inspirerende aanmeldingen ontvangen. De winnaar wordt 

bekendgemaakt op vrijdag 3 september om 19:30 uur in de tuin van Naturalis. 

Films 

Bezoekers kunnen in de tuin van museum Naturalis genieten van films en documentaires 

op een groot scherm. Klassiekers zoals Finding Nemo en Ice Age zijn te zien;  met een 

speciale introductie door wetenschappers van NCB Naturalis die nét even iets meer 

kunnen vertellen over de wereld van anemoonvisje Nemo en mammoet Manny. Na de 

vertoning van de prijswinnende documentaire Rotvos vindt discussie plaats met 

vossenexpert Jaap Mulder. Grotere films worden afgewisseld met kortere inspirerende 

filmpjes. 

Muziek 

De vrijdag staat in het teken van zigeunerjazz, tango, klezmer en popklassiekers. Er 

speelt ook een bluegrass-bandje. Zaterdag komt er een Cubaans latin trio en een pop 

rock band,  de avond wordt afgesloten door The Playmates! 

3D-foto’s 

Wegens groot succes toont fotomicrograaf Wim van Egmond nogmaals de 3D-foto's van 

zijn insectenportretten. Bezoekers kunnen met een speciaal brilletje de insecten extra 

goed bekijken. Bovendien vertelt Wim over zijn fascinatie voor insecten en hoe het hem 

lukt om ze zo dichtbij te fotograferen. 

Festivalmarkt 

Op de festivalmarkt kunnen bezoekers zich aanmelden voor een  vleermuisjacht met de 

batdetector, meedoen aan een graffitiworkshop, een excursie naar biodiversiteittuin Vrij 

Groen, of een Slootsafari. 

Beagle-Tweetup 

Op vrijdag vindt er een heuse tweet-up plaats. Een tweet-up is een ontmoeting van 

mensen die via twitter met elkaar in contact zijn gekomen. Deze tweet-up staat in het 

teken van het VPRO-programma ‘Beagle – in het kielzog van Darwin’. Programmamaker 

Lex Runderkamp en deelneemster Hanneke Meijer zijn erbij. De laatste aflevering van de 

Beagleserie stond in het teken van biodiversiteit en hoe we die kunnen behouden. 

Wetenschappers en bezoekers gaan hierover in gesprek, geïnspireerd door de favoriete 

Beagle-fragmenten van de twitteraars. Vanaf september worden er Beagle-updates 

uitgezonden op Nederland 2. In deze updates gaat de VPRO op zoek naar hoe het nu 

gaat met de Beagle-wetenschappers en hun onderzoek. 

 

Jaar van de Biodiversiteit 

NCB Naturalis maakt deel uit van de Coalitie Biodiversiteit 2010, een landelijk consortium 

van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nederland bruist in 2010 

van de activiteiten. Bekijk de website van de coalitie: www.biodiversiteit.nl 

Minister: “Spijker op zijn kop” 

In dit jaar van de biodiversiteit gaf het ministerie van VROM een bijdrage voor dit unieke 



festival. Het past in het beleid van het ministerie om biodiversiteit op lokaal niveau te 

versterken. Milieuminister Tineke Huizinga van VROM: “NCB Naturalis slaat de spijker op 

z’n kop met een festival vol aandacht voor biodiversiteit. Want biodiversiteit gaat echt 

verder dan bijzondere dieren en planten beschermen tegen uitsterving. Biodiversiteit 

houdt onze omgeving leefbaar. De  natuur om ons heen zit heel ingenieus in elkaar en 

daarvan zijn wij afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ons voedsel groeit. 

Het gaat dus ook om onszelf en om onze gezondheid. Wij moeten ervoor waken dat wij 

die mooie systemen van de natuur niet met kortzichtig handelen beschadigen.“     

http://www.naturalis.nl/festival 

7 september: debat taskforce 

Verlies van natuurlijke hulpbronnen raakt onze voedsel- en medicijnproductie in het hart. 

Wat kunnen consumenten daartegen doen? En welke informatie of economische prikkels 

zijn daarvoor nodig? Werkt de wortel, de preek of de zweep het beste? 

Publicatiedatum 07/09/2010 

Dat is het thema van het openbare debat Consument en Biodiversiteit 

dat 7 september wordt gehouden in centrum Felix Meritis in Amsterdam. Het debat van 

de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is de tweede in de reeks 

Investeren in biodiversiteit, kiezen of verliezen. In de bijeenkomsten kunnen burgers en 

maatschappelijke organisaties aangeven hoe volgens hen het verlies van biodiversiteit is 

te stoppen. De uitkomsten worden verwerkt in een advies aan het kabinet. 

 

De manier waarop we omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen bedreigt de 

verscheidenheid van genen, soorten en ecosystemen, kortom de biodiversiteit op aarde. 

Nu al wordt zo’n 40 procent van alle planten en dieren met uitsterven bedreigd. 

Wereldwijd is afgesproken dat het verlies van biodiversiteit, voor zover mogelijk, vóór 

2020 moet zijn gestopt. 

 

In Nederland richt de Taskforce Biodiversiteit zich op de economische waarde van 

biodiversiteit. 

Hans Alders, voorzitter van de Taskforce, is ervan overtuigd dat een link tussen 

economisch belang en biodiversiteit essentieel is voor behoud van biodiversiteit. 

‘Wereldwijd moeten we afspraken maken hoe we permanent gaan betalen voor 

biodiversiteit. Behoud van biodiversiteit moet economisch interessant worden’, aldus 

Hans Alders. 

 

 

Programma debat Consument en Biodiversiteit op 7 september: 

 

• 20.00 uur: opening en welkomstwoord Hans Alders van de Taskforce 

• Interviews met: Henriette Prast (emotie-econoom), Lianne van der Wijst (specialist op 



het gebied van koopgedrag, werkzaam bij onderzoeksbureau GfK) en Nico Roozen 

(specialist op het gebied van duurzame productie en directeur van 

ontwikkelingsorganisatie Solidaridad) 

• Open discussie 

• 21.30: afsluiting door Hans Alders 

 

 

Elke Nederlander legt beslag op 4 hectare grond (hier en elders op de wereld). Als de 

ruimte eerlijk verdeeld zou zijn over de inwoners van deze wereld, zouden wij slechts 1,8 

ha tot onze beschikking hebben (onze Fair Earth Share). 

Dierlijke levensmiddelen als vlees en zuivel, maar ook plantaardige vetten, koffie en thee 

hebben een groot landbeslag. Het verbouwen van bijvoorbeeld soja (voor veevoer) en 

palmolie (voor voedingsmiddelen en cosmetica) gaat vaak ten koste van het tropisch 

regenwoud. 

Voor vermindering van de druk op de biodiversiteit is een ander consumptiepatroon 

nodig. De Taskforce brengt de beste methoden in kaart om onze ecologische voetafdruk 

door de consumptie van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen in 2050 te beperken tot 

onze Fair Earth Share. Consumentengedrag is op verschillende manieren te beïnvloeden, 

bijvoorbeeld door voorlichting (certificering), prijsprikkels, fiscale instrumenten en 

normstellende wetgeving. 

Certificeringssystemen, meestal herkenbaar aan keurmerken, kunnen mensen bewegen 

om te kiezen voor duurzame artikelen. Voorbeelden zijn de Forest Stewartship Council 

(FSC) voor hout, de Marine Stewartship Council (MSC) voor vis en Fair Trade voor 

producten uit ontwikkelingslanden. Voor mensen die bij hun boodschappen rekening 

willen houden met biodiversiteit is er nu nog weinig informatie beschikbaar (een 

uitzondering is de Viswijzer) en bestaat er geen speciaal keurmerk. 

Certificeringssystemen hebben ook nadelen: het is een vrijwillig instrument en er zijn er 

al vele op de markt. Door dat laatste kunnen consumenten, maar ook bedrijven de weg 

kwijt raken. Een optie is de criteria met betrekking tot biodiversiteit binnen bestaande 

systemen aan te scherpen. Dit past in de trend van bredere keurmerken, die meerdere 

duurzaamheidsaspecten bestrijken. 

Maar ook prijsprikkels behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld in het geval van vlees 

en zuivel vormen een belangrijk bestanddeel van ons menu. En het eetgedrag in de 

opkomende economieën gaat steeds meer op dat in het Westen lijken. Dit terwijl 18% 

van het wereldwijde broeikaseffect voortkomt uit de vraag naar dierlijke eiwitten. 

Oorzaken zijn het energieverbruik in de ketens (transport van veevoer en vlees, 

verpakkingen etc.) maar ook de uitstoot van methaan door rundvee. Daar komt bij dat 

het aantal hectares landbouwgrond dat nodig is voor de productie van dierlijk eiwit groot 

is. Hierbij gaat het vooral om weidegronden en sojaplantages voor de productie van 

veevoer. Met name in Zuid-Amerika is dit een probleem. 

 

Verschillende maatschappelijke organisaties pleiten daarom voor verhoging van de BTW 

op vlees van 6 naar 19%. Dit kan consumenten stimuleren minder dierlijke eiwitten te 

nuttigen. Een andere optie is een accijns op vlees in de vorm van een vaste heffing per 

kilo. Helaas kan duurder vlees ongunstige gevolgen hebben voor de economisch 

belangrijke vleessector in ons land. Ook kan het de prikkel voor boeren om hun vlees- en 

zuivelproductie te verduurzamen verminderen. Het gaat hier dus om een lastig dilemma, 

waarover binnen de Taskforce het laatste woord nog niet is gezegd. 

 

Felix Meritis is op Keizersgracht 324 in Amsterdam. 

Toegang tot het debat is gratis 

Inloggen in het landschap 



Sinds 6 september kunnen jongeren in de provincie Utrecht meedoen aan een game via 

hun mobiele telefoon. De game is onderdeel van de campagne "Het is lekkerder in het 

landschap" en loopt tot begin oktober. 

 Om te winnen log je zo vaak mogelijk in op zoveel mogelijk verschillende locaties in het 

landschap. Ben jij degene die het meeste heeft ingelogd op een locatie, dan ben je 

'Commissaris' van die plek. Degene die aan het eind van het spel de meeste punten 

heeft, wint een iPad en heeft bovendien een heleboel unieke locaties gezien! 

Publicatiedatum 08/09/2010 

Deelnemers gaan naar de mooiste plekken in het landschap, loggen 

daar in via hun mobiele telefoon en verzamelen daar punten mee. Hoe vaker een 

deelnemer inlogt op één van deze plekken, hoe meer punten. Sommige locaties leveren 

extra punten op doordat ze verder van stedelijk gebied liggen. Bonuspunten zijn ook te 

verdienen door de eerste te zijn die ergens inlogt of door vrienden uit te nodigen mee te 

doen. Degene die het vaakst inlogt op een bepaalde locatie wordt ‘Commissaris' van dat 

plekje. Begin oktober eindigt de game en wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij of zij 

wint een iPad en heeft bovendien veel van de prachtige landschappen gezien die de 

provincie Utrecht rijk is. 

Van hot naar her 

De locaties die bezocht moeten worden tijdens de game liggen over de hele provincie 

verspreid: landgoed Amelisweerd, fort Vechten, de Soesterduinen, polder Ruigenhoek, 

het bos in Hollandsche Rading, het Henschotermeer, de wandelroute Oostdijk, 

Bunschoten, de Hagesteinse plas, kasteel Groeneveld, zwemplek 't Waal, de Lek, 

zwemplek De Strook, de Maarsseveense plassen, plas Strijkviertel, recreatiegebied het 

Oortjespad, de Haarrijnse plas, de Bergjes en het Doornse gat. De exacte locaties staan 

op www.lekkerderinhetlandschap.nl en daar kun je je ook aanmelden. Om mee te kunnen 

doen, heb je een smartphone nodig met internet. Het maakt niet uit wanneer je begint: 

als je fanatiek bent, kun je zelfs winnen als je in de laatste week start! 

Events in het landschap 

Voor de campagne 'Het is lekkerder in het landschap' organiseert de provincie allerlei 

events in het landschap. Op die manier kunnen jongeren ervaren hoe mooi de Utrechtse 

landschappen zijn en zelf meemaken dat veel dingen lekkerder zijn in het landschap: 

eten, film kijken, feesten, relaxen en sporten. Evenementen tot nu toe: een 

luchtballonnentocht (mei 2010), een groot diner op vliegbasis Soesterberg met veel 

producten uit de Utrechtse landschappen (juni 2010), de voorpremière van Sterke 

Verhalen in de buitenlucht (augustus 2010). De komende weken wordt een 

voetbaltoernooi georganiseerd en er volgt nog een evenement in oktober. 

Ruimtelijk Actieprogramma  

De landschapscampagne is onderdeel van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) waarin 

via zes projecten wordt gewerkt aan het mooier maken van onze provincie. Naast de 

landschapscampagne werkt de provincie onder andere aan het stimuleren van 

binnenstedelijke ontwikkeling, het verbeteren van de stad- en landfietsverbindingen en 

het herinrichten van bedrijventerreinen. 



17 en 18 september: Rotterdams Oogst Festival 

Op 17 en 18 september brengt het festival het leven èn de beleving van het platteland 

naar de stad. 

Publicatiedatum 15/09/2010 

Vrijdag kan vanaf 17.00 uur, na afgifte van de laptop bij de 

garderobecaravan, worden aangeschoven bij de Boeren- en Burenborrel, gefaciliteerd 

door de Rabobank. Vanaf die tijd is er van alles te horen, te zien en te proeven. Rond het 

vuur worden stoere en lieve verhalen verteld over de oorsprong van voedsel en het zelf 

bereiden van eten. Zo komt de PeerGrouP met een verhaal over ganzen slachten, vertelt 

de auteur van het boek ‘Handboek voor de Vinex-jager’ over op wild jagen in de sloot en 

is het tractormeisje, dat op haar tractor naar de Zuidpool reed, van de partij. Het wordt 

een bijzonder feestje van professionals, amateurs, studenten en 

bezoekers. Klankenhaus komt met muziek. Het Rotterdams Oogstdiner wordt dit jaar in 

samenwerking met VanBuiten gepresenteerd. en wordt bereid met (h)eerlijke producten 

uit de regio Rotterdam! En, zodra het donker wordt start de film the Real Dirt on Farmer 

John in het openluchtbioscoopje. Moe van alle indrukken? In de Wellnesshoek kan de 

avond ontspannen worden afgesloten. 

 
Markt van boeren en buren, acts, workshops en een Schafthof 

Boeren, tuinders en producenten uit de omgeving van Rotterdam nemen op zaterdag hun 

oogst mee de stad in. Ze vertellen op de Rotterdamse boeren- en burenmarkt vol trots 

over hun schapenkazen, druiven, appelsappen en vleeswaren. De stadsboeren 

(bijvoorbeeld Caroline Zeevat met een workshop) en de buitenboeren (zoals De 

Buytenhof van Rhoon) zijn met in totaal 50 kramen goed vertegenwoordigd. Bezoekers 

kunnen niet alleen boodschappen doen op de markt, zij kunnen ook genieten van van 

film, theater, muziek, tuinliefhebberij en design. De volkstuinverenigingen, de imkers, 

buurtmoestuinen en koks uit de stad vertellen over hun vak en liefhebberij en laten zien 

hoe de oogst wordt verwerkt in smaakmakende en ambachtelijke producten. Bij de 

kippenkar wordt kippensoep bovenop het kippenhok gemaakt. 2012 Architecten komt 

met de Miele Space Station R’dam. Er is een appeltaartbakwagentje, een kleimachine, 

een buitenbrouwerij en een visrokerij. Ook de stadsherder en het 

project Zeeliefhebbers van fotograaf Hugo Schuitemaker zijn aanwezig. Het muzikale 

programma bestaat onder meer uit de Rotte Herders, I am Oak met een improvisatie van 

dierengeluiden (i.s.m. Grrr Jamming Squeak, een project van Paola Pivi/SIR) en het 

groenteorkest van The UkeBox. Kinderen kunnen aan de slag bij het Rotterdamse Oogst 

kinderprogramma. Zij kunnen groenteinstrumenten maken of een insectenhotel, komen 

breien tussen de schapen en meedoen aan een kruiwagenrace. 

 

Voor de inwendige mens wordt gezorgd op het Schafthof, het centrale eet- en drinkplein 

waar het publiek wordt verleidt met lekkers dat, waar mogelijk, is gemaakt met 

producten van boeren op de markt. Deelnemers zijn onder andere Delikaat, Piens 

Veldkeuken, Deliclassics, Picknick en Chez Mo-i. 

 

Voor het Rotterdamse Oogstdiner op vrijdagavond kan gereserveerd worden op de site, 

maar er zijn ook plekjes vrij voor de aanwaaiers! Houd ook de 



site, www.rotterdamseoogst.nl, in de gaten voor het steeds completer wordende 

programma en toegevoegde deelnemers en initiatieven. Het Rotterdamse Oogst Festival 

is gratis toegankelijk. 
 
Organisatie 

De campagne Rotterdamse Oogst wil de lokale voedselketen versterken, uitgaande van 

de streekeigen identiteit van de regio: multicultureel, grootstedelijk en groen. Een van de 

manieren om randstedelingen hierbij te betrekken is het Rotterdamse Oogst Festival en 

Zaai Activiteiten zoals het ‘Zomers Bèèèèhtjes en Bietjes Feest’ op 26 juni jl. In april van 

dit jaar was Rotterdamse Oogst al actief op festival Motel Mozaïque, waar festivalgangers 

op het Schouwburgplein in kassen konden overnachten. Na aankomend festival is 

Rotterdamse Oogst op 17 oktober actief met het programma ‘Eigengemaakt’. De eerste 

editie van het Rotterdamse Oogst Festival, in 2009, was een ongekend succes. Dat 

bewijst niet alleen het grote aantal bezoekers, maar ook de toekenning van de derde 

prijs in de categorie Innovatie van de Nationale Evenementen Prijzen. 

 

Rotterdamse Oogst wil zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met al het goeds uit 

de regio. Daarom zijn de activiteiten van Rotterdamse Oogst vrij toegankelijk. Voor het 

Rotterdamse Oogst Festival wordt dit mede mogelijk  gemaakt door: Deelgemeente 

Delfshaven, DCMR, Gemeente Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur, Van Leeuwen van 

Lignac, Stichting ter Bevordering van Volkskracht, Woonstad Rotterdam, St. Boulevard, 

Delfshavense duiten, Rotterdam Idee, Rabobank Rotterdam, Rotterdam Festivals en 

Woonbron. 

Provincie Zuid-Holland gaat duurzaam verlichten 

De provincie Zuid-Holland gaat de komende twaalf jaar 17% energie besparen op 

openbare verlichting langs de provinciale wegen. 10% van de besparing wordt in de 

eerste zes jaar gerealiseerd. 

Publicatiedatum 29/09/2010 

De maatregelen passen binnen de energiedoelstellingen van de 

provincie waarin gestreefd wordt naar 20% minder CO2 uitstoot, 20% efficiënter 

energiegebruik en 20% duurzame opwekking in 2020 in Zuid-Holland.   

Verlichting alleen indien noodzakelijk 

De provincie ontwikkelt een model waarmee wordt gekeken of openbare verlichting 

noodzakelijk en gewenst is vanwege de verkeersveiligheid of de sociale veiligheid. Dat 

geldt voor  onoverzichtelijke situaties zoals drukke kruisingen, rotondes, tunnels en 

fietsoversteekplaatsen. . 

Duurzaamheid 

Voor de openbare verlichting op provinciale wegen worden vanaf nu alleen duurzame 

materialen gebruikt. Op dit moment gebruikt de provincie al groene stroom voor de 

openbare verlichting. In een proefproject wordt dit najaar ervaring opgedaan met het 

gebruik van LED-lampen. De ontwikkeling daarvan maakt het gebruik op steeds meer 

plaatsen mogelijk waardoor de openbare verlichting steeds duurzamer zal worden. 



Minder lichtvervuiling 

Ook wordt de lichtvervuiling verminderd door actieve wegmarkering toe te passen op 

plaatsen waar openbare verlichting niet echt noodzakelijk is, maar het verloop van de 

weg duidelijk moet zijn. Actieve wegmarkering is een markering in het wegdek die zelf 

licht geeft met behulp van LED-lampjes. Daarbij worden zonnecellen als energiebron 

gebruikt. Ook gaat de provincie dimbare verlichting toepassen. Wanneer er ’s nachts 

weinig verkeer is wordt bij dimbare verlichting de lichtsterkte verminderd. 

Inspired by Nature 

Ter ere van het Jaar van de Biodiversiteit organiseert IAIA (International Association for 

Impact Assessment) een internationale wedstrijd, waarbij iedereen op creatieve wijze 

kan laten zien hoe zij geïnspireerd worden door de natuur. 

Publicatiedatum 30/09/2010 

IAIA nodigt iedereen uit om voor 15 oktober zijn inspirerende 

verhalen, foto's of andere kunstwerken in te dienen. Laat zien hoe u geinspireerd wordt 

door biodiversiteit! 

De mooiste inzendingen worden tentoongesteld tijdens de internationale IAIA conferentie 

in mei 2011 in Mexico. 

Meer informatie (in het Engels) vindt u op http://iaia.org/inspired-by-nature/ 

Kinderen testen de variatiedans in Nemo 

Leve(n) de Variatie! Zaterdag 2 en zondag 3 oktober aanstaande barst het gratis 

wetenschaps- en techniekfestival Scientific weer los in science center NEMO. Naast de 

dansbattle in "Prof. F. Kweekje maakt het verschil" zijn er voorstellingen, proefjes, 

workshops en een kinderlezing met stadsecoloog Martin Melchers. Het Scientific Festival 

is onderdeel van Oktober Kennismaand en is gratis te bezoeken. 

Publicatiedatum 01/10/2010 



Over Oktober Kennismaand 

Oktober Kennismaand biedt bezoekers gedurende een hele maand een kijkje in de 

fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Denk hierbij onder meer aan 

proefjes, workshops, rondleidingen, excursies, lezingen, debatten en experimenten. 

Talloze (onderzoeks)instellingen, bedrijven, universiteiten, science centra en 

sterrenwachten openen gedurende de maand oktober hun deuren. Dit jaar staat de 

maand in het teken van biodiversiteit. Het gehele programma is te lezen 

op www.oktoberkennismaand.nl 

10-10-‘10 Natuur moet je zien! 

In het weekend van 9 en 10 oktober 2010 organiseert de KNNV, vereniging voor 

veldbiologie, de landelijke publieksdag 10-10-‘10 Natuur moet je zien! 

 

Het hele weekend is boordevol natuurexcursies, workshops en exposities. Op 30 plaatsen 

door Nederland nemen enthousiaste KNNV-ers je mee en laten je de prachtige natuur in 

je eigen omgeving zien. 

Publicatiedatum 04/10/2010 

Kijk op www.knnv.nl voor een overzicht van activiteiten van KNNV 

afdelingen bij u in de buurt. 

Rijkdom dichtbij huis 

Met de publieksactiviteiten op 10-10-‘10 sluit de KNNV aan bij het internationale Jaar van 

de Biodiversiteit. Vaak denkt men bij biodiversiteit gedacht aan de enorme 

soortenrijkdom van de tropen. De KNNV wil u tijdens 10-10-‘10 Natuur moet je 

zien! laten zien dat er ook een enorme rijkdom van de natuur dichtbij huis te vinden is. 

Veldbiologie voor iedereen 

Het hele weekend staat in het teken van de veldbiologie. Veldbiologie is een leuke 

combinatie van natuurbeleving en meer leren over de natuur. Enthousiaste vrijwilligers 

van de KNNV nemen je mee de natuur in. Je geniet meer van de natuur als je er meer 

van weet, is dan ook het motto van de KNNV. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Dus ook als je nog niet zo veel van de 

natuur weet, ben je van harte welkom. 

http://www.knnv.nl/


Brabant zet fors in op biodiversiteit 

In de provincie Noord-Brabant is in het voorjaar van 2010 een uniek 

samenwerkingsverband gestart: het NME-arrangement 'Brabantse Parels van 

Biodiversiteit'. Overheden en organisaties werken hierin gecoördineerd samen aan 

natuur- en milieueducatie (NME) voor biodiversiteit. NME is bij uitstek geschikt om de 

waardering voor en duurzaam handelen rond biodiversiteit in de samenleving structureel 

te vergroten. 15 Brabantse gemeenten hebben daarom, samen met provincie, 

waterschappen en natuur- en milieuorganisaties 1,8 miljoen euro op tafel gelegd voor de 

uitvoering. Agentschap NL levert vanuit het landelijk programma NME een bijdrage van 

900.000 euro. 

Publicatiedatum 05/10/2010 

Uit een Brabantse inventarisatie eind 2009 bleek dat er zo’n 100 NME-

initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van biodiversiteit. Velen daarvan komen uit 

enthousiasme tot stand, maar worden bijvoorbeeld slechts in één gemeente uitgevoerd 

of lopen maar een beperkte periode. Het ambitieuze arrangement ‘Brabantse Parels’ 

streeft naar kruisbestuiving, schaalvergroting en bestendiging van alle losse initiatieven. 

  

De Taskforce Biodiversiteit Noord-Brabant is bestuurlijke partij en opdrachtgever van dit 

project. De projectcoördinatie van het arrangement ligt in handen van ECNC-European 

Centre for Nature Conservation en IVN Consulentschap Brabant. 

  

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het NME-arrangement? Dan 

kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar Hanneke 

Wijnja, wijnja(at)ecnc.org. 

PBL: 'Bescherming natuur alleen redt soorten 

niet' 

Het beschermen van waardevolle natuurgebieden alleen is niet voldoende om de afname 

van dieren- en plantensoorten tegen te gaan. Dat concludeert het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen rapport over de zogeheten biodiversiteit. 

Volgens het bureau heeft een combinatie van maatregelen veel meer effect en kan 

daarmee het verwachte verlies aan soorten tot 2050 worden gehalveerd. 

Publicatiedatum 06/10/2010 
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Het PBL stelt een pakket maatregelen voor gericht op verandering van 

consumptie en productie. Een daarvan is vermindering van de vleesconsumptie. Verder 

ziet het bureau heil in onder meer duurzame visserij, tegengaan van ontbossing, 

modernere landbouwmethoden en een effectievere bosbouw. 

,,Deze maatregelen, in combinatie met het beproefde beschermen van specifieke soorten 

en ecosystemen, bieden perspectief op een forse beperking van het verlies aan 

biodiversiteit in 2050'', aldus het planbureau. De organisatie meldt meteen dat er ,,ook 

zeer aanzienlijke negatieve gevolgen'' zijn door het pakket maatregelen. Zo is 

bijvoorbeeld een ,,forse beperking van de visvangst'' nodig met de nodige gevolgen voor 

vissers en is veel geld nodig voor nieuwe manieren van landbouw. ,,En veel consumenten 

eten graag vlees; zij zullen het een gemis vinden als ze hun vleesconsumptie echt 

moeten minderen'', voorspelt het bureau. 

Het gehele rapport is terug te lezen op www.pbl.nl 

Van 18 tot en met 29 oktober is er in het Japanse Nagoya een VN-top over biodiversiteit. 

Positief Klimaatinitiatief 10:10 zet Nederland in 

beweging 

Met een prime time tv programma op Nederland 1 maakt de VARA samen met 10:10 

zondag 10 oktober (10/10/10) tot het hoogtepunt van dit klimaatinitiatief, dat circa vijf 

maanden geleden is gelanceerd door Vroege Vogels (VARA radio 1) en klimaatoptimist 

Wijnand Duyvendak. Geheel in lijn met de campagne roept het programma iedereen op 

om mee te doen met 10:10 zelf een klimaatstap te zetten. Zij geven daarmee het goede 

voorbeeld aan de politiek: “Zet ook het klimaat op 1”. Ook door de andere partners en 

deelnemers wordt hard gewerkt om 10:10 onder de aandacht te brengen. Energie 

besparen is nodig, en makkelijker dan je denkt. 10:10 telt op wat iedereen doet. Zo 

leggen alle inspanningen samen gewicht in de schaal. 

Publicatiedatum 08/10/2010 

"Samen gaan we 10% energie besparen per jaar" Dat is niet alleen 

goed voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee, je gezondheid en je humeur. Met 

deze tekst werft het positieve klimaatinitiatief 10:10 momenteel wereldwijd deelnemers. 

Personen, bedrijven, scholen en organisaties melden zich aan en laten weten dat ook zij 

een stap (gaan) zetten voor het klimaat. De dag 10:10:10 (10 oktober 2010) is 

uitgeroepen tot ‘global day of doing’. Wereldwijd worden evenementen georganiseerd om 

de wereldbevolking te bewegen. 

http://www.pbl.nl/


10:10:10 Nederland 

De VARA is zelf deelnemer aan 10:10 en zendt op zondag 10 oktober een prime time tv-

show uit (zie VARA bijlage bij dit bericht). Het radio 1 programma Vroege Vogels bereid 

een speciale 10:10 uitzending voor. Ook de andere partners en deelnemers laten zien dat 

zij ’10:10’ –er zijn. Microsoft ontwikkelt een digitale tool waarmee alle deelnemers handig 

kunnen aangeven welke klimaatstappenzíj gaan nemen, de ASN bank voert ook intern 

een 10:10 campagne. Alle partners van 10:10 dragen hun betrokkenheid bij 10:10 op 

eigen wijze uit. (zie bijlage voor meer informatie). Daarnaast gaan of zijn zij ook actief 

bezig met CO2 reductie binnen de eigen organisatie. 

Op de website van 350.org worden alle initiatieven geinventariseerd die wereldwijd in het 

kader van 10:10:10 worden georganiseerd, zoals de Japanse sumo worstelaars die op de 

fiets naar hun training gaan en hun bolides laten staan en 10.000 schoolkinderen die in 

Rusland en Kroatie bomen gaan planten. 

Wat is 10:10 

10:10 is een wereldwijd initiatief om de CO2-uitstoot met tien procent te reduceren. 

Gestart in Engeland (door de makers van The Age of Stupid) loopt de campagne 

inmiddels in 128 landen.Het idee: Door individuele en bedrijfsacties samen te brengen 

onder een collectieve titel ’10:10’, wordt de impact zichtbaar gemaakt. Alle deelnemers 

dragen op eigen wijze bij aan een schone toekomst. Het uitgangspunt is positief: iedere 

stap telt, want alle stappen opgeteld leggen uiteindelijk gewicht in de schaal. 10:10 

inspireert en motiveert. In Nederland is momenteel een klein projectteam werkzaam, 

gesteund door partners Microsoft, ASN Bank, Hef-Groep, VARA, Hivos, Trouw, 

Greenchoice, Philips en Climate Neutral Group. Wereldwijd doen momenteel circa 90.000 

personen mee en meer dan 3000 bedrijven, waaronder grote namen als Danone, Adidas, 

Philips en de ANWB. 

Wie doen al mee aan 10:10 Nederland 

In Nederland doen duizenden personen en honderden bedrijven en organisaties mee aan 

10:10. Kijk voor een overzicht op 10:10 bedrijven en 10:10 organisaties. De ANWB, 

MTV-Networks, DHV, Paardekooper, ROC Zeeland, Join the Pipe, Milieu Centraal, de 

gemeentes Hoorn, Breda en Nijmegen en vele vele andere organisaties hebben zich al 

aangemeld bij 10:10. Hierbij verklaren zij zelf stappen te gaan zetten in hun 

bedrijfsvoering om energie te besparen. Maar daarnaast zetten de vele deelnemers zich 

ook in voor het verspreiden van dit initiatief. 

Smakelijk Duurzaam 

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft vandaag 

het startsein voor een bijzonder nieuw netwerk: een samenwerking van een groot aantal 

kleine bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzamer voedsel in Nederland. 

Publicatiedatum 11/10/2010 



Deze bijeenkomst is een vervolg op een ontmoeting tussen het 

ministerie van LNV en duurzame voedselinitiatieven op 1 december 2008. Er wordt een 

startsein gegeven voor een netwerk, ‘Smakelijk Duurzaam’, omdat deze initiatieven beter 

tot hun recht komen in een netwerk. 

Het aantal bedrijfjes en organisaties dat zich op duurzaam voedsel richt, groeit explosief; 

het aantal leden van Smakelijk Duurzaam is in enkele maanden verdubbeld tot 350. Het 

netwerk omvat producenten en winkeliers, maar ook organisaties die voorlichting geven, 

campagnes voeren en adviseren. Het netwerk wil de consument verleiden tot 

verstandiger en duurzamer eten. Maar het wil ook laten zien dat dat behalve 

verantwoord vooral leuk en smakelijk is. Op allerlei manieren zijn de leden van dat 

netwerk bezig met duurzamer voedsel. Ze letten op de seizoenen, op streekgebonden 

producten, op gezondheid, op diervriendelijkheid, op biologisch, op meer plantaardig. Het 

netwerk heeft geen plannen voor een eigen keurmerk, maar wil vooral bevorderen dat 

die honderden duurzame initiatieven elkaar kunnen steunen. 

Minister Verburg vindt die samenwerking belangrijk en steunt het netwerk met onder 

meer een almanak, zodat men elkaar kan vinden. Dit jaar heeft de minister bij wijze van 

pilot ook een speciale subsidieregeling ingesteld om de ‘kleinschalige duurzame 

voedselinitiatieven’ te steunen. Het aantal aanvragen voor de beschikbare 500.000 euro 

is groot. 

Voor meer informatie, zie: www.smakelijkduurzaam.nl 

Europese commissie vraagt input voor 

biodiversiteitsbeleid 

De Europese Commissie (EC) heeft een internetenquête opgezet om input te verzamelen 

voor het Europese biodiversiteitsbeleid tot 2020. 

Publicatiedatum 11/10/2010 

Eerder bleek al dat het niet is gelukt om in 2010 het 

biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Zo wordt een derde van de onderzochte 

planten- en diersoorten nog steeds met uitsterven bedreigd. 

 

Natuurorganisaties, wetenschappers, overheden, bedrijven en individuele burgers kunnen 

tot 22 oktober op de website van het EC hun mening geven over onderwerpen als de 



tekortkomingen van het huidige beleid, de nieuwe aanpak die de EC voorstelt, landbouw 

en biodiversiteit, de economische aspecten van biodiversiteit en het beheer binnen en 

buiten de Europese Unie. 

 

De EC zal de nieuwe strategie naar verwachting begin volgend jaar vaststellen. 

Handel illegaal gekapt hout in 2013 verboden 

De handel in illegaal gekapt hout is vanaf begin 2013 in Europa verboden. 

Houtimporteurs,maar ook houtproducenten in Europa zijn vanaf dat moment in 

overtreding als zij illegaal gekapt hout op de markt brengen. Zij moeten kunnen 

aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is. 

Publicatiedatum 13/10/2010 

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 

ontzettend blij dat een ruime meerderheid van haar Europese collega’s vandaag tijdens 

de vergadering van EU-ministers heeft ingestemd met het verbod op het in de handel 

brengen van illegaal gekapt hout. "Dit is een geweldige stap voor de aanpak van 

grootschalige illegale houtkap. Het verbod in de Europese Unie helpt de ontbossing tegen 

te gaan. Het zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen èn 

van de mensen die voor hun dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn." 

Volgens de minister is het verbod ook een steun in de rug voor de landen die met de EU 

een Vrijwillige Partnerschap Overeenkomst hebben gesloten of willen gaan sluiten om 

uitsluitend legaal gekapt hout te leveren. "De inspanningen van landen als Ghana, 

Kameroen en Congo worden niet langer ondermijnd door het goedkopere illegaal gekapte 

hout dat op de markt wordt gebracht", aldus de minister. 

Al eerder had het Europese Parlement ingestemd met het voorstel. Nu ook een 

meerderheid van Europese landen akkoord is, kan de Europese Commissie aan de slag 

om het verbod om te zetten in nadere regelgeving. Het bedrijfsleven is aan zet om de 

bedrijfsvoering op het verbod aan te passen. 

Nederland heeft zich samen met Groot-Brittannië binnen de Europese Unie jaren ingezet 

voor stevige maatregelen om illegaal gekapt hout te weren van de Europese markt. In 

2007 riep minister Verburg de commissie op met wettelijke maatregelen te komen. Eind 

vorig jaar lag er in Brussel een voorstel op tafel om het gebruik van illegaal hout zo veel 

mogelijk tegen te gaan. Dit voorstel ging de minister niet ver genoeg. "Ik ben blij dat een 

meerderheid van mijn collega’s alsnog met een verbod heeft ingestemd." 

De verordening die rechtstreeks doorwerkt in wetgeving van alle EU-landen richt zich op 

het moment waarop hout en houtproducten voor het eerst op de Europese markt worden 

gebracht. Bedrijven die het hout of houtproducten op de Europese markt brengen 

moeten de herkomst van de goederen documenteren. Zo nodig moeten zij documenten 

overleggen die aantonen dat het hout gekapt is in overeenstemming met de wetten van 

het land van herkomst. 

'Overconsumptie vraagt om extra planeten' 



Als de wereldwijde consumptie de komende 40 jaar niet afneemt, zijn in 2050 bijna drie 

planeten nodig om de wereldbevolking te onderhouden. Dat schrijft het Wereld Natuur 

Fonds (WNF) in het Living Planet Report dat woensdag gepresenteerd wordt. 

Publicatiedatum 13/10/2010 

Volgens het WNF wordt sinds de jaren 70 jaarlijks meer hout uit 

bossen gekapt dan er teruggroeit en worden elk jaar meer vissen uit de oceaan gevist 

dan er worden geboren. 

  

In 2007 had de aarde anderhalf jaar nodig om de natuurlijke reserves aan te vullen die 

de mens in een jaar tijd opgebruikte.''Als we de aarde vergelijken met een jaarsalaris, 

dan hebben we in september ons hele loon voor dat jaar al gespendeerd", zei WNF-

directeur Johan van de Gronden daarover. 

Vooral arme landen met een rijke natuur lijden onder de wereldwijde consumptie. 

Volgens de 'Living Planet Index' van het WNF is de rijkdom aan tropische soorten sinds 

1970 met 60 procent gedaald. Door grootschalige houtkap verdwijnen leefgebieden en 

natuurlijke hulpbronnen van dieren, maar ook die van inheemse volken. 

Om ervoor te zorgen dat de wereld in 2050 niet twee planeten hoeft te koloniseren, 

stelde het WNF vier milieuvriendelijke maatregelen op voor een Nederlandse bijdrage aan 

het afwentelen van dat onheilspellende scenario.Ten eerste zou Nederland zich meer 

moeten toeleggen op de ontwikkeling en export van schone technologie. Met de 

ontwikkeling van schone technologie dringt Nederland de uitstoot van broeikasgassen 

terug, creëert het banen en versterkt het de kenniseconomie. 

Ten tweede stelt het WNF een verandering van het consumptiepatroon van de 

Nederlander voor. Die zou bijvoorbeeld eens een verantwoord gevangen vis kunnen eten 

in plaats van een lap vlees. 

Ten derde breekt het WNF een lans voor bewustzijn van de waarde van de natuur. Wat is 

bijvoorbeeld de economische waarde van een bij, die zorgt voor de verspreiding van 

stuifmeel in de fruitteelt? 

Ten slotte doet Nederland er volgens het rapport goed aan duurzame productie en handel 

te stimuleren om zo de toevoer van grondstoffen te waarborgen 

Biodiversiteitstop in Japan van start 

Vandaag, 18 oktober, begint in Nagoya in Japan de VN-top over het 

biodiversiteitsverdrag. 

Publicatiedatum 18/10/2010 



De doelstellingen van ruim 180 landen om in 2010 het verlies aan 

planten- en diersoorten en verschillende ecosystemen ‘aanzienlijk’ te verminderen en het 

voornemen van de EU om het biodiversiteitsverlies helemaal te stoppen in 2010 zijn niet 

gehaald. 

In Nagoya proberen overheden uit de hele wereld concrete doelen te stellen voor 2020 

en een visie te omschrijven voor 2050. 

Afgezien van de ambities in de nieuwe strategie, is er vooral zware discussie over de 

verdeling van de biologische rijkdom en de opbrengsten daarvan. Het gaat om de 

zogenaamde Acces and Benefit-Sharing Protocol (ABS) voor de verdeling van de 

opbrengsten van genetische bronnen, zoals bijvoorbeeld stoffen voor medicijnen die in 

rijke landen worden geproduceerd uit planten die in ontwikkelingslanden groeien. Vooral 

voor de lokale bevolking daar is dat van groot belang. 

Marielies Schelhaas van IUCN NL is als NGO-waarnemer in de Nederlandse delegatie in 

Nagoya. Zij zal op www.iucn.nl een blog bijhouden.  

Wereldvoedseldag 

Het thema van Wereldvoedseldag (16 oktober) was dit jaar voedselverspilling. Minstens 1 

miljard mensen lijden honger, maar wij - consumenten - gooien 10% van ons eten 

onnodig in de vuilnisbak Documentaire hierover is online te zien bij BOS 

Publicatiedatum 20/10/2010 

Sinds 1981 is het ieder jaar op 16 oktober Wereldvoedseldag (de 

verjaardag van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties – FAO). 

Hiermee vragen zij aandacht voor het wereldvoedselprobleem. Want gemiddeld genomen 

wordt er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd voor alle mensen. Toch lijden ruim 

1 miljard mensen in de wereld honger. 

Wereldvoedseldag 2010 stond in Nederland in het teken van het tegengaan van 

voedselverspilling onder het motto ‘Minder afval, minder honger?’ 

Voedselverspilling vindt plaats in de hele keten: van boer tot consument en alle schakels 

die daartussen zitten. Wereldwijd gaat maar liefst 40% verloren tussen ploeg en bord. 

Als Nederlandse consumenten gooien we samen 10% van ons eten (3,6 miljard euro) 

weg. Deze voedselverspilling is verantwoordelijk voor 2,3% van de totale uitstoot van 

broeikasgassen die een gemiddelde consument per jaar veroorzaakt. Het zou een mooi 

zetje in de goede richting zijn als minder eten in de vuilnisbak belandt. 



Op zaterdag 16 oktober waren er op allerlei plaatsen in het land evenementen met 

filmfragmenten, discussies...Informatie over deze en nog meer veel activiteiten vind 

u hier. 

De documentaire Taste The Waste kunt u hier zien 

Natuurwerkdag viert tiende verjaardag 

Landschapsbeheer Nederland organiseert op zaterdag 6 november alweer de tiende 

Natuurwerkdag. Van een initiatief met 95 locaties en 1.200 deelnemende vrijwilligers is 

de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een kenmerkend evenement in het Nederlandse 

landschap dat vorig jaar ruim 10.000 vrijwilligers trok. Toepasselijk genoeg valt dit 

jubileumjaar samen met het internationaal Jaar van de Biodiversiteit. 
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Uit het door de jaren toegenomen aantal deelnemers blijkt dat steeds 

meer mensen actief willen zijn in natuur en landschap. Naast de duurzaamheidtrend op 

materieel gebied, voelen zij ook de noodzaak om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

Onder het motto ‘Leef je uit’, voorziet de Natuurwerkdag in de groeiende behoefte aan 

‘tastbare landschapsbelevingen’. 

Jaarlijks kunnen vrijwilligers zichzelf, vrienden en familieleden opgeven om op de 

Natuurwerkdag (eerste zaterdag van november) te werken aan het Nederlandse 

landschap. "De tiende Natuurwerkdag is alleen mogelijk met de inzet van duizenden 

betrokken vrijwilligers. Deze ambassadeurs van het landschap maken de Natuurwerkdag 

elk jaar weer tot een succes", aldus Arno Willems, directeur Landschapsbeheer 

Nederland. 

De Natuurwerkdag 2010 draagt stevig bij aan de doelstellingen van dit internationaal 

uitgeroepen Jaar van de Biodiversiteit. Werkzaamheden lopen uiteen van het aanleggen 

van broeihopen voor ringslangen tot het knotten van wilgen voor steenuilen. Zo kunnen 

bedreigde plant- en diersoorten weer vooruit in een opgeknapt leefgebied. 

 

Op de tiende Natuurwerkdag kan van jong (8+) tot oud onder begeleiding aan de slag, 

op meer dan 300 locaties door het hele land. Informatie over locaties, activiteiten, 

aanmelding en speciale kinderlocaties is te vinden op www.natuurwerkdag.nlDe 

Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking 

met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund 

door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. 



De onbetaalbare waarde van drie Nederlandse 

gemeenten 

Wuivend koraal, tropisch nevelwoud, zeeschildpadden en flamingo’s. En dat binnen 

Nederlandse grenzen. Sinds 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en St. 

Eustatius Nederlandse gemeenten. En heeft Nederland de verantwoordelijkheid gekregen 

over enkele van ‘s werelds meest fascinerende maar kwetsbare ecosystemen. 

Passend in het VN Jaar van de Biodiversiteit heeft het ministerie van EL&I* opdracht 

gegeven de blik te richten op de rijke biodiversiteit op de eilanden. Deze is van belang 

voor de eilanden zelf, voor hun op toerisme gestoelde economieën, voor de visserij - en 

voor Nederland. 16 oktober verscheen deze speciale uitgave van Change Magazine. Op 

www.changemagazine.nl/bes is een dossier hierover aangelegd 

Publicatiedatum 22/10/2010 

Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. 

Curaçao en Sint Maarten zijn sindsdien autonome staten binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn Nederlandse gemeenten. 

Veel media aandacht is gegaan naar de staatkundige en maatschappelijke gevolgen van 

deze omwenteling, “een revolutie zonder bloedvergieten”, zoals Glenn Helberg van het 

Overlegorgaan Caribische Nederlanders het noemt. “Terecht, want deze omwenteling 

heeft grote gevolgen voor de bewoners”, stelt LNV Kwartiermaker Ton Akkerman. “Maar 

nu is het zaak de belangrijkste resources van de eilanden onder de aandacht te brengen: 

de natuur. Want de veelheid aan soorten, zowel onder als boven water, is de basis van 

de economieën op deze eilanden: het toerisme”. 

In dit nummer van Change Magazine praat Rijksvertegenwoordiger Henk Kamp (nu 

Minister van Sociale Zaken) met de Bonairiaanse gezaghebber Glenn Thodé over de grote 

cultuurverschillen en de moeizame maar mogelijke liefde tussen ecologie en economie op 

de eilanden. DCNA directeur Kalli de Meyer waarschuwt voor ongebreidelde groei maar 

prijst de nieuwe kansen. Vissers van de drie de eilanden laten hun onzekerheden de vrije 

loop ‘jullie willen de natuur beschermen, maar wie beschermt ons?’. 

En verder: Met de Exclusieve Economische Zone heeft het ministerie van LNV een 

belangrijk instrument in handen de natuur te beschermen en de visserij duurzaam te 

bevorderen; de kustwacht geeft aan waar zijn extra mogelijkheden liggen met de EEZ; 

bioloog Paul Hoetjes geeft het belang aan van internationale verdragen om handel in 

beschermde dieren te voorkomen; duurzaam ondernemer Ruud Koornstra geeft zijn visie 

op een duurzaam Bonaire. En veel meer. 

Met deze uitgave wordt een impuls gegeven aan het belang van biodiversiteit – voor de 

eilanden, voor Nederland, voor iedereen. Een signaal dat het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Visserij doet uitgaan in het VN jaar van de biodiversiteit . 

Kijk voor de inhoudsopgave op www.changemagazine.nl/magazine. 

Ontvangt u het nummer niet, bestel het via 

www.changemagazine.nl/bestellen 



Nieuwe NCRV-serie Natuur in de stad over 

enthousiaste natuurliefhebbers in Nederlandse 

steden 

In talloze steden in Nederland zetten mensen zich in voor behoud en beheer van de 

stedelijke natuur. Samen met overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven gaan 

bewoners aan de slag om de verscheidenheid aan dieren- en platensoorten te 

beschermen en te verbeteren. Zo zet Marijke Verbraken uit Lelystad zich in haar vrije tijd 

in voor de ringslang en de bever en maakt boer Rutte uit Zaanstad zijn landerijen beter 

geschikt voor weidevogels. 

Publicatiedatum 25/10/2010 

Want de biodiversiteit in ons land staat onder druk. Het aantal soorten 

neemt door de jaren heen sterk af. Zo waren er in Nederland vijftig jaar geleden nog 

1400 soorten planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn er 500 ernstig 

achteruitgegaan. Het aantal broedvogelsoorten is in dezelfde periode met maar liefst een 

derde afgenomen. 

In de nieuwe zesdelige NCRV-serie Natuur in de stad staan natuur, natuurbeschermers 

en de biodiversiteit in onze steden centraal. Want vooral in stedelijke gebieden dreigt een 

achteruitgang van natuur. In de overvolle steden wordt gevochten om de ruimte en 

natuur delft daarbij vaak het onderspit. Ook zijn veel stadsbewoners hun oorspronkelijke 

band met natuur kwijt; en daarmee het besef van het belang van natuur en 

biodiversiteit. Om bewoners weer in contact te brengen met natuur en om de teruggang 

in biodiversiteit tegen te gaan, zijn veel steden aan de slag zijn. 

Natuur in de Stad gaat op zoek naar steden en bewoners die voorop lopen in hun 

natuurbehoud. In elke aflevering bezoekt presentator Klaas Drupsteen een andere stad 

en leert de mensen kennen die zich inzetten voor de stedelijke natuur. Zo komen onder 

meer aan bod de stad Enschede (aflevering 1 – De herstellende stad), Zaanstad 

(aflevering 2 – Natuur van vroeger, in een modern jasje) en Lelystad (aflevering 5 

– Natuur verovert de stad). 

De serie Natuur in de stad wordt onder andere mede mogelijk gemaakt door het Prins 

Bernhard Cultuurfonds en de Coalitie Biodiversiteit 2010. 

De eerste uitzending is op 21 november, 19:25 op Nederland 2. 

Assen heeft faunaflat 

Op 3 november zal wethouder Langius de faunaflat openen. De faunaflat is een uniek, 

nieuw ontworpen gebouw waarin diverse dieren waaronder vleermuizen onderdak kunnen 

vinden. 



Publicatiedatum 26/10/2010 

 

In een vijver op het voormalige gasfabrieksterrein aan de Witterstraat te Assen wordt 

een faunaflat gerealiseerd. Een toren met vestigingsmogelijkheden voor allerlei 

vogelsoorten, maar ook voor vleermuizen, amfibieën, metselbijen en muur- en 

dakvegetatie. De toren, die circa 5 meter boven het wateroppervlak uitsteekt en 3 meter 

boven het omringende maaiveld, bevindt zich op een overgang van stedelijk gebied naar 

parklandschap. 

Vogelsoorten als b.v. ringmus, gier- en huiszwaluw, spreeuw, koolmees, zwarte 

roodstaart en witte kwikstaart kunnen zich in de nestkasten in de spouwmuur vestigen. 

Iedere soort heeft een andere invliegopening. In de spouwmuur kunnen verder 

vleermuizen overzomeren. In de koele en zeer vochtige betonnen kern kunnen amfibieën 

en vleermuizen overwinteren. Op de met kalkrijke specie gevoegde noordelijke gevel is 

plaats voor muurplanten en in de geboorde gaatjes in de zuidelijke gevel voor 

metselbijen. Op het sedumdak mag zich van alles vestigen. 

De IUCN Rode Lijst 2010: Goed en Slecht Nieuws 

22.634 dier- en plantsoorten worden bedreigd met uitsterven en 854 soorten zijn al 

uitgestorven. Dat staat in de IUCN Rode Lijst 2010 van bedreigde dier- en plantensoorten 

die gister werd gepresenteerd 

Publicatiedatum 28/10/2010 

Conclusie: het gaat nog steeds niet goed met de biodiversiteit. Maar 

we kunnen er wel wat aan doen. Dit blijkt uit een rapport dat vandaag tegelijkertijd met 

de Rode Lijst wordt gepresenteerd tijdens de VN-Biodiversiteitstop (CBD) in Nagoya, 

Japan. 

 

Het rapport is het meest uitgebreide onderzoek naar de status van gewervelden (vissen, 

amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren) wereldwijd en bevestigt een uitstervingscrisis: 

een vijfde van alle soorten wordt bedreigd. De resultaten tonen aan dat jaarlijks voor 

gemiddeld 50 soorten zoogdieren, vogels en amfibieën de kans op uitsterven toeneemt. 

Dit komt voornamelijk door de uitbreiding van landbouw, houtkap, overexploitatie en 

invasieve soorten. 

 

Dramatische Verliezen 



De meest dramatische verliezen hebben plaats gevonden in Zuidoost Azië. Dit is 

grotendeels het gevolg van het planten van exportgewassen zoals palmolie, handel in 

hardhout, het omzetten van natuur in rijstvelden en niet-duurzame jacht. 

 

Het had nog erger kunnen zijn 

Terwijl het onderzoek een toename van verlies aan biodiversiteit bevestigt, is het eerste 

dat duidelijk bewijs heeft dat natuurbescherming wereldwijd een positief effect heeft. 

Resultaten tonen aan biodiversiteit er 20% slechter voor zou staan zonder 

natuurbescherming.  

 

Uitgestorven maar toch weer terug in de natuur 

De studie toont aan dat 64 soorten zoogdieren, vogels en amfibieën een verbeterde 

status hebben als gevolg van natuurbescherming. Hieronder bevinden zich drie soorten 

die uitgestorven waren in het wild en gereïntroduceerd zijn in het wild: De Californische 

condor (Gymnogyps californianus) en de zwartvoetbunzing (Mustela nigripes) in Amerika 

en het przewalskipaard (Equus ferus) in Mongolië.  

 

Stichting Reservaten Przewalski-paard, lid van IUCN, heeft samen met Mongoolse 

natuurbeschermers het Hustai Nationaal park opgezet waar nu 250 przewalskipaarden in 

het wild lopen. Ze hebben przewalskipaarden uit dierentuinen aangekocht en in 

natuurgebieden in Nederland en Duitsland gefokt om ze vervolgens in Mongolië in het 

wild uit te zetten. 

 

“Het gaat in vergelijking met voorgaande Rode Lijsten weer beter met onze Nederlandse 

zoogdieren”, zegt Johan Thissen van de Zoogdiervereniging, lid van IUCN. “Ook heeft 

Nederlandse inzet gevolgen voor wereldwijde status van zoogdieren. Dankzij bijvoorbeeld 

de grote Nederlandse betrokkenheid bij de herïntroductie van het przewalskipaard, is de 

status van deze soort van ‘Extinct in the Wild’ naar Critically Endangered’ gegaan.” 

 

Natuurbescherming ontoereikend 

De onderzoekers waarschuwen dat natuurbescherming werkt, maar dat vroegere en 

huidige inspanningen niet toereikend zijn in verhouding tot de enorme bedreigingen waar 

de natuur aan blootgesteld wordt. In dit licht hebben beleidsmakers tijdens de CBD-

conferentie in het Japanse Nagoya opgeroepen tot een significante verhoging van 

beschikbare middelen om de doelen van de conventie haalbaar te maken. 

 

bron: www.iucn.nl 

foto: Gerard Meijssen 

Nacht van de Nacht 

Van 10 oktober tot en met 10 november 2010 organiseren de Provinciale Milieufederaties 

en Stichting Natuur en Milieu de Nacht van de Nacht Sterrentelling. Kijk tijdens een 

heldere avond naar de sterrenhemel bij jou in de buurt en help mee te onderzoeken hoe 

donker het nog is in Nederland. De sterrentelling is onderdeel van de Nacht van de 

Nacht. Dit evenement vindt dit jaar voor de zesde keer plaats, dit keer op 30 oktober. 

Waar is het nog donker? 

Publicatiedatum 29/10/2010 



Op veel plekken in Nederland wordt sterrenkijken steeds lastiger door 

teveel verlichting. In Nederland is de hemel daarom  niet zwart, maar grijs of zelfs geel. 

Zo'n lichte hemel 's nachts is niet alleen vervelend als je graag naar een mooie 

sterrenhemel kijkt, het verstoort ook de natuur. Veel dieren en mensen hebben hinder 

van de onnatuurlijk lichte nachten.  Zo werd deze week nog bekend dat er een sterke 

achteruitgang is van de aantallen en soorten nachtvlinders. Bovendien zorgt de 

lichtvervuiling voor onnodige geld- en energieverspilling. 

30 oktober 

Op 30 oktober wordt de zesde Nacht van de Nacht gevierd. Ook dit jaar zijn er in iedere 

provincie vele ‘duistere’ activiteiten te beleven, voor jong en oud. Kijk 

op www.nachtvandenacht.nl voor alle activiteiten bij jou in de buurt. Tal van gemeenten 

en bedrijven nemen ook dit jaar weer deel aan de Nacht van de Nacht. In heel het land 

zullen honderden kerken, kantoren, bruggen, torens, gemeentehuizen en monumenten 

de verlichting doven. 

Stoere Vrouwen voeren warmwinkelactie! 

Waarom moet een winkeldeur eigenlijk zelfs met de winterkou open staan? Het levert 

geen extra klanten op. En wel hoge stookkosten. De StoereVrouwen trekken dit najaar 

glimlachend ten strijde om aandacht te vragen voor het stookgedrag van winkeliers. 

Publicatiedatum 01/11/2010 

6 november 

Op 6 november aanstaande gaan de StoereVrouwen in heel Nederland in legerkleding en 

met roze pumps en baretjes de straat op en vragen winkeliers hun warmte binnen te 

houden. Winkeliers kunnen dit heel gemakkelijk doen door een luchtgordijn of een 

schuifdeur te plaatsen of simpelweg door de deuren te dicht te houden. Onder andere 

H&M, C&A, Bart Smit & Intertoys kunnen zich opmaken voor het leger. De steden waar 

de dames gaan marcheren zijn Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Haarlem, Arnhem, 

Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Groningen en Zwolle. 

 

StoereVrouwen 

StoereVrouwen is een groeiende groep jonge vrouwen die zich inzetten voor natuur, 

mens en dier door op frisse, charmante doch onontkoombare wijze 

duurzaamheidsdilemma’s aan onder de aandacht te brengen. Vorig jaar deden ze dat 

met kooplegeracties tijdens de GroeneSintactie, in samenwerking met Oxfam Novib. Na 

deze actie hebben Lidl, C1000, Albert Heijn, HEMA en de Jumbo hun chocoladeletters 

deels of volledig Fair Trade gemaakt. Dit jaar is het doel dus om energieverbruik in 

winkelstraten terug te dringen. 

 

consumenten 

Steeds meer consumenten geven aan weinig begrip te hebben voor open winkeldeuren in 

de winter. Er wordt van mensen gevraagd wordt zuinig te zijn met energie; open deuren 



zijn niet meer van deze tijd! 

StoereVrouwen voert actie samen met Het Klimaatverbond, een vereniging van 

gemeenten en provincies die vooroplopen in energie- en klimaatbeleid. Samen vragen zij 

aandacht voor de open deuren en gaan in gesprek met de winkelier. Een 

klimaatvriendelijke oplossing voor de winkelpui helpt niet alleen in de strijd tegen 

klimaatverandering, maar draagt ook bij aan een gezonde werkomgeving en bespaart de 

winkelier veel geld. 

Uit een proef bij een DA-drogist in Amsterdam bleek dat men 43% op de 

verwarmingskosten kon besparen door een schuifpui gecombineerd met een luchtgordijn 

te plaatsen. Als het luchtgordijn alleen aan gaat als de deur open gaat, is de besparing 

het grootst. De klanten reageerden erg positief 

Giraffes krijgen duurzame soja 

Vijftien dierentuinen, verenigd in de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), 

nemen een belangrijke gezamenlijke stap in de verduurzaming van diervoeder. Bij alle 

diëten waarin soja voorkomt, wordt vanaf deze maand de soja vervangen door een 

duurzame variant. De giraffe, grootverbruiker van soja in dierentuinen, staat symbool 

voor dit initiatief. 

 

Presentator Ronald Duong van het televisieprogramma de Keuringsdienst van Waarde zal 

vandaag de eerste duurzame sojamaaltijd aan een giraffe ‘serveren’. Voor de soja die 

giraffes consumeren wordt geen natuur meer vernietigd. Op deze manier dragen de NVD 

dierentuinen bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijvoorbeeld het 

gouden leeuwaapje en de tapir in Zuid-Amerika. 

Publicatiedatum 02/11/2010 

Op dinsdag 2 november is er in Burgers’ Zoo in Arnhem een primeur: 

de eerste verantwoorde soja zal aan de giraffes worden gevoerd. Daarnaast zal een zak 

verantwoord geproduceerde soja worden overhandigd aan de directeur van de NVD en 

een certificaat dat de verantwoorde herkomst en productie van de soja garandeert. 

De NVD dierentuinen hebben hier op initiatief van IUCN NL afspraken over gemaakt met 

importeur en diervoederfabrikant Arie Blok Diervoeding. Vanuit de NVD werd dit 

getrokken door Joeke Nijboer van Blijdorp en Joep Wensing van Burgers’ Zoo. De 

afspraken komen neer op 43.000 kilo soja per jaar, het totale volume dat in de 

deelnemende dierentuinen wordt gebruikt via Arie Blok Diervoeding. 

Stimulans voor natuurbescherming 

De productie van soja leidt vaak tot ontbossing, milieuproblemen door het gebruik van 

pesticiden en tot conflicten met de lokale bevolking. De dierentuinen zien de overstap op 

verantwoorde soja als een belangrijke stap in het al lopende proces om hun parken zo 

duurzaam mogelijk te maken. Samen hebben zij meer dan 10 miljoen bezoekers per 

jaar. Ze willen bezoekers laten zien dat ze zich serieus inzetten voor natuurbehoud en de 

belangen van de bevolking in Zuid-Amerika. Ook willen ze aantonen dat er een 

alternatief is. 



Met deze gezamenlijke actie hopen de dierentuinen en IUCN NL dat ook andere afnemers 

en producenten van sojahoudende diervoeding het goede voorbeeld volgen en 

verantwoorde soja gaan inkopen en verwerken. Dit zal een enorme stimulans zijn voor 

producenten van soja in Zuid-Amerika om op een verantwoorde wijze soja te produceren 

en de natuur te respecteren. 

Nederland 

Van alle Europese landen is Nederland het land dat de meeste soja importeert. IUCN NL, 

de Nederlandse tak van ’s werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties 

(IUCN), werkt al jaren samen met Nederlandse bedrijven –waaronder veevoeder 

fabricanten- om verantwoord geproduceerde soja te importeren en gebruiken. Het is dan 

ook fantastisch om samen met lidorganisatie NVD dit initiatief te lanceren en te laten zien 

dat verantwoorde soja beschikbaar is en een verschil kan maken. 

Het sojaproject is mede tot stand gekomen met een eenmalige subsidie van het 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

Duurzame palmolie voor de Nederlandse markt 

De Task Force voor Duurzame Palmolie heeft het streven dat alle palmolie voor de 

Nederlandse markt in 2015 duurzaam is geproduceerd. De task force is dinsdag officieel 

van start gegaan. 

Publicatiedatum 03/11/2010 

Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie) nam in perscentrum Nieuwspoort het 'Manifest Ter Oprichting' in ontvangst. 

Het Manifest geeft de ambitie en de uitgangspunten van de task force weer.  

De Task Force Duurzame Palmolie is een samenwerkingsverband van de in Nederland 

gevestigde schakels in de palmolieketen. Het gaat dan om de raffinaderijen van palmolie, 

de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en bedrijven die 

consumentenproducten aanbieden waarin palmolie is verwerkt. Zo wordt palmolie als 

grondstof gebruikt in consumptiegoederen (zoals shampoo en zeep), diervoeding en als 

biobrandstof voor elektriciteitscentrales. 

Certificaat 

De partijen gaan samenwerken aan het stimuleren van de productie en het gebruik van 

duurzaam geproduceerde palmolie. Dit betekent dat de palmolie is gecertificeerd volgens 

de principes van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

 Bleker: "We weten zeker dat de door deze Ronde Tafel gecertificeerde oliepalmproductie 

niet ten koste gaat van bijvoorbeeld leefgebied van Orang-Oetans of van waardevolle 

bossen." Maar, zo zei Bleker, de productie van duurzame palmolie is nog te laag, en de 

afzet te gering. Daarom moeten de zaken steviger worden aangepakt. "Door niet alleen 

de nationale, maar ook de internationale handelsketens en sectoren aan te spreken op 

hun verantwoordelijkheid. En dat doet u met dit manifest", aldus Bleker. 



Kiezen of Verliezen: Innovatie voor biodiversiteit 

De milieubeweging weet het al lang. Het bedrijfsleven raakt er steeds meer van 

overtuigd. We hebben te maken met een grondstoffenschaarste die het bedrijfsleven in 

haar voortbestaan bedreigt. Biodiversiteitverlies is geen luxeprobleem meer. Het meest 

recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving rekende het ons nog eens 

onbarmhartige voor: bescherming alleen is belangrijk, maar volstrekt onvoldoende. Een 

andere kijk op economie en ondernemen is van levensbelang. Het bedrijfsleven is aan 

zet. 

Publicatiedatum 05/11/2010 

Op 16 november organiseert de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke 

Hulpbronnen een debat in Felix Meritis. In dit 3e debat in de reeks Kiezen of Verliezen 

laat de Taskforce zichzelf en het publiek inspireren door duurzame Willie Wortels, die met 

positieve en specifieke voorbeelden laten zien hoe innovaties in productieprocessen en 

ketens bijdragen aan biodiversiteit. Ondernemers die de wereld door een andere bril 

bekijken. Ontwerpers - in de ruime zin van het woord - die inspiratie putten uit de natuur 

en slimme, duurzame producten ontwikkelen. En financiële goeroes die weten wat geld 

waard is en wat dat kan bewerkstelligen, ook - en juist - voor een groene economie en 

behoud van biodiversiteit. 

  

Samen met ontwerpers en ondernemers gaat de Taskforce in op de vraag in welke mate 

innovatie in productieprocessen en -ketens bij kan dragen aan behoud en duurzaam 

gebruik van biodiversiteit. Nederland heeft veel kennis in huis, met name over landbouw, 

water, logistiek en (bio)chemie. Hoe kan die kennis en expertise van Nederlandse 

wetenschappers en pioniers uit het bedrijfsleven optimaal worden benut? 

  

Na inspirerende verhalen en succesvolle voorbeelden van onder anderen René Wijffels 

(WUR, AlgaePARC), Jan Zuidam (DSM, Taskforce lid), Daan Dijk (adjunct directeur 

Maatschappelijk Ondernemen Rabobank) en Louise Vet (Directeur NIOO-KNAW, professor 

in Evolutionary Ecology) stellen we samen randvoorwaarden en acties op die nodig zijn 

om deze trend te versnellen en een groene economie te bewerkstelligen. Moderator: 

Ruben Maes. 

Reserveren verplicht: www.felixmeritis.nl/nl/reserveren/innoveren-voor-biodiversiteit, 

toegang gratis. 

Het debat begint om 20:00 uur. 

Groente en Fruit kiezen met de iPhone 

De Groente- en fruitkalender van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is vanaf 

vandaag beschikbaar als iPhone App. De kalender laat van ruim honderd groente- en 

fruit soorten een energielabel zien in een bepaalde maand. Groente en fruit met label A 

of B heeft weinig energie gekost tijdens de teelt en het vervoer. Met hulp van de App is 

in de winkel direct het energielabel van een product af te lezen. Het programma maakt 

duidelijk dat klimaatvriendelijke groente en fruit kiezen het hele jaar door mogelijk is en 

dat u tegelijkertijd gevarieerd kunt eten. 

Publicatiedatum 09/11/2010 



De App laat automatisch de resultaten van de huidige maand zien. 

Rode biet, spruiten, bleekselderij, maar ook paksoi en pompoen bijvoorbeeld zijn in 

november klimaatvriendelijk. Appels, kiwi en mandarijnen zijn dat ook. Per soort staat 

het land van herkomst erbij. Per maand en per land kan het energielabel verschillen. Een 

winkel moet altijd het herkomstland van verse onbewerkte groente en fruit vermelden. 

Plaatje 

Elke groente en fruitsoort is voorzien van een plaatje. Zo herkent u gemakkelijk een 

carambola, of een kaki. De App is daarnaast vrij te doorzoeken op de naam van een 

groente of fruitsoort. Ook geeft hij geeft bereidingstips voor groente en bewaartips voor 

alle producten. 

 Deze App is de tweede die Milieu Centraal uitbrengt. Eerder is de Afvalwijzer uitgebracht 

die van 700 producten aangeeft in welke afvalbak ze horen. Deze App is recent 

geüpdatet en uiteraard volgt ook voor de Groente- en fruitkalender geregeld een 

herziening. De App is geschikt voor iPhone, iPod Touch en iPad met iOs 3.1 of nieuwer. 

De informatie komt van Milieu Centraal en is onafhankelijk en betrouwbaar. 

Downloaden 

De App is te downloaden via: http://itunes.com/apps/groenteenfruitkalender 

Dag van de Duurzaamheid 

Vandaag, 11.11, organiseert Urgenda voor de tweede keer de Dag van de Duurzaamheid. 

Bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies organiseren 

vandaag duurzame activiteiten. In totaal vinden meer dan 1500 activiteiten plaats. 
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Activiteiten zijn onder ander een elfstedentocht met elektrische auto's, 

de verkiezing van de duurzaamste ondernemer en de lancering van het 

consumentenplatform Nudge. 

Op www.dagvandeduurzaamheid.nu is een overzicht te vinden van alle activiteiten.   

10 voor 12! Actie voor vlinders 

Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de 

inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel 



dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan 

gedaan worden. Het is nog net geen vijf, maar wel tien voor 12! 
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De Vlinderstichting heeft een plan gemaakt om te voorkomen dat er nog meer 

vlindersoorten uit ons land gaan verdwijnen. We gaan ervoor zorgen dat over 10 jaar de 

12 sterkst bedreigde soorten weer ten minste 10 populaties hebben. 

Kom ook in actie! 

Door het adopteren van een van de 12 speerpuntsoorten kunt u bijdragen. Op de website 

van de vlinderstichting staan de vlinders vermeld die we mede dankzij uw bijdrage 

kunnen helpen. Dus: ligt een soort u na aan het hart? Of woont u in de buurt van een 

populatie van een van deze bedreigde soorten? Adopteer een vlinder! Het gaat onder 

andere om het spiegeldikkopje, pimpernelblauwtje en het veenhooibeestje. 

Het volledige plan van de vlinderstichting is hier te vinden. 10 voor 12 is ook te volgen 

via Twitter. 

Strandafval te koop! 

Flessenpost voor 3 euro of je hakschoenen weer terug voor 5 euro. Sinds donderdag – de 

dag van de duurzaamheid – is er een online strandshop waarin gevonden strandafval 

wordt verkocht. Alle producten komen van het strand of uit de Noordzee en zijn dus stuk 

voor stuk uniek. 
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Met de winkel wil Stichting De Noordzee de afvalproblematiek onder 

de aandacht brengen. Met de opbrengsten uit de strandshop spaart Stichting De 

Noordzee voor de lancering van een Do It Yourself Beach, een stuk strand dat mensen 

adopteren, inrichten en zelf ook schoonhouden. 

Ook strandafval kopen? Kijk op www.noordzee.nl 

Bruisende Beursvloer Biodiversiteit leidt tot 

talloze matches 

De centrale hal van het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch was woensdagmiddag 17 

november omgetoverd tot een bruisende Beursvloer Biodiversiteit. Bijna 400 deelnemers 



maakten kennis met ruim 50 initiatieven die aantonen dat biodiversiteit oplossingen voor 

tal van maatschappelijke vraagstukken kan bieden. Tussen de deelnemers ontstonden 

vele matches; afspraken voor latere samenwerking. 
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De Beursvloer vormde de kroon op de Brabantse activiteiten rond dit 

Internationale Jaar van de Biodiversiteit. In de presentaties tijdens de plenaire sessie die 

vooraf ging aan de Beursvloer werd het grote economische belang van biodiversiteit 

onderstreept, maar ook de niet te onderschatten waarde van biodiversiteit voor het 

welzijn van de mens. Vanuit de constatering dat wij naast de huidige economische crisis 

tevens een onderliggende, en veel belangrijkere biodiversiteitscrisis beleven, werd 

gewezen op het grote belang van lokale initiatieven als antwoord op deze mondiale 

vraagstukken. De Beursvloer met haar grote verscheidenheid aan lokale projecten is het 

bewijs dat er in de samenleving voldoende inspiratie is om hiermee aan de slag te gaan. 

Op de Beursvloer werd druk gehandeld in kennis en ideeën. Er werd tevens flink 

genetwerkt met het oog op toekomstige samenwerking en gezamenlijke 

projectontwikkeling. De één na de andere match werd geregistreerd en beloond met 

wuppies, die aan het einde van de anderhalf uur durende Beursvloer op talloze schouders 

prijkten. Toen de laatste gongslag het einde van de Beursvloer aankondigde waren er 

maar liefst 176 matches gesloten! 

Een willekeurige greep uit de gesloten matches geeft te kennen dat Het Groene Woud 

Rund en HAS Den Bosch een match hebben gemaakt over het implementeren van 

bioproducten van Het Groene Woud Rund in de HAS kantine. De Vlinderstichting en 

Hoveniersbedrijf Green Fingers hebben een match voor samenwerking op het gebied van 

tuinen en dakbegroeiing behaald en Ecodorp Brabant en Gemeente Veghel tot slot sloten 

een match over een mogelijke locatie voor Ecodorp Brabant in het project Veghels 

Buiten. De dag na de beursvloer hebben deze laatste twee partijen al contact gelegd voor 

een vervolgafspaak hierover. 

Een beschrijving van alle projecten die op de Beursvloer werden gepresenteerd is terug 

te vinden in het programmaboekje dat speciaal voor dit evenement werd gemaakt. Een 

gedetailleerder overzicht van de resultaten zal binnenkort beschikbaar zijn op 

www.biodiversiteitbrabant.nl/beursvloer. 

De Beursvloer werd tevens aangegrepen om de eerste resultaten van het NME-

arrangement ‘Brabantse Parels van Biodiversiteit’ te presenteren. Zes nieuwe 

samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kennis op het gebied van natuur- en 

milieueducatie breder in te zetten en naar andere sectoren uit te dragen werden op een 

ludieke manier gepresenteerd. Aansluitend verzorgde topkok Albert Kooy een speciale 

presentatie over de duurzame Nederlandse keuken van de toekomst. 

De organisatie van de Beursvloer was in handen van het ECNC-European Centre for 

Nature Conservation, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en het IVN 

Consulentschap Brabant. 

"De Nederlandse Biodiversiteit" van Buikharige 

tot Zwaluw 



In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit 

beschreven, 47.800 soorten in totaal. 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste 

exemplaar in ontvangst in Naturalis 
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Nederland is het enige land ter wereld met een dergelijk uitgebreid naslagwerk van de 

complete biodiversiteit. Dit basisdocument is in eerste instantie bedoeld voor iedereen 

die in natuur geïnteresseerd is. Het biedt daarnaast aanknopingspunten voor het 

opstellen van natuurbeleid en het uitvoeren van natuurbeheer. 

Voor de telling doen alle soorten mee die sinds 1758 (het jaar waarin Linnaeus zijn boek 

Systema Naturae publiceerde) gedurende langere tijd in Nederland zijn voorgekomen. 

“Elk van deze soorten is uniek en heeft haar eigen bijzonderheden,” aldus de schrijvers. 

“Zo zijn we hand-in-handvliegende galmijten, stampvoetende stofluizen, slavenhoudende 

mieren en levendbarende dopluizen tegengekomen.” 

Nederland is het eerste land dat een zo goed gefundeerd soortenaantal kan geven, maar 

het blijft een benadering. Vooral van veel ééncelligen (zoals bacteriën) is onze kennis nog 

beperkt. Regelmatig worden ook nieuwe soorten ontdekt. Tijdens het werken aan dit 

boek werd zelfs nog een hele nieuwe diergroep ontdekt voor Nederland: de kransdiertjes 

(Cycliophora). Deze minuscule diertjes leven op de kaken van kreeften. 

In ‘De Nederlandse biodiversiteit’ worden niet alleen alle groepen in beeld gebracht. Ook 

patronen, trends en het beleid komen in aparte hoofdstukken aan bod. In de voorgaande 

eeuwen is het Nederlandse landschap sterk veranderd: oorspronkelijke natuur is omgezet 

in agrarisch gebied en verdroging en vermesting hebben grote invloed gehad. Bovendien 

komen er steeds meer exoten ons land binnen. 

Voor het eerst zijn de verspreidingsgegevens van ruim 18.000 dier- en plantensoorten op 

kaart samengevat. Deze kaart laat zien dat de hoogste diversiteit in de met elkaar 

verbonden natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) te vinden is, met name op de 

zandgronden. 

Bleker: snel maatregelen voor grote grazers 

Oostvaardersplassen 

Staatsbosbeheer moet zo snel mogelijk zorgen dat de dieren op de Oostvaardersplassen 

voldoende beschutting krijgen tijdens de winter. Aanpalende bospercelen moeten worden 

opengesteld. Hierdoor hebben de dieren meer voedsel en bovendien kunnen ze daar ook 

beschutting zoeken. Daarnaast zal staatssecretaris Bleker Staatsbosbeheer vragen het 

protocol aan te passen zodat dieren eerder kunnen worden afgeschoten. 
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Dat heeft de staatssecretaris gemeld in een reactie op het vandaag 

gepresenteerde advies van de commissie-Gabor over het beheer van de grote grazers op 

de Oostvaardersplassen. De staatssecretaris wil een nieuwe start voor het beheer in het 

natuurgebied. 'Het experiment is beëindigd, we gaan het anders doen. Ik wil een stabiel, 

degelijk en goed gereguleerd beheer.' 

Staatsbosbeheer is gevraagd op basis van het rapport van de commisie-Gabor aan een 

voorstel voor het beheer op de lange termijn te werken. Dit in samenwerking met 

externe deskundigen. Dit externe adviescollege moet gaan toezien op het beheer en 

moet bindende adviezen gaan geven over de te nemen beheermaatregelen. 

De staatssecretaris is blij met het langverwachte advies van de commissie, dat voor de 

korte termijn nuttige aanbevelingen bevat die onnodig lijden van de kuddes komende 

winter moeten voorkomen. 'Ik heb het al eerder gezegd: zoals het er de afgelopen winter 

aan toe ging, wil ik niet meer. Het onnodig lijden van dieren op grote schaal accepteer ik 

niet', aldus de staatssecretaris. 

Bedrijfsleven en natuurorganisaties grijpen 

kansen voor biodiversiteit 

Het Nederlandse bedrijfsleven en ruim 30 natuurorganisaties gaan samen op zoek naar 

mogelijkheden om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. 
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Dinsdag tekenen VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes en voorzitter Roger van Boxtel 

van IUCN NL hiertoe een intentieverklaring voor de oprichting van het Platform 

Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Dit gebeurt op het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor 

een nieuwe economie’ in Natura Artis Magistra te Amsterdam. MKB-Nederland en LTO- 

Nederland en ruim 30 natuurorganisaties van Natuurmonumenten tot Wetlands 

International sluiten zich hierbij aan. 

Zij willen samen afspraken maken over beleidsvoorstellen, innovaties, activiteiten en 

projecten die de ecologische voetafdruk verminderen of compenseren. Economie en 

natuur moeten wereldwijd beter in harmonie blijven. Tijdens het congres ‘Biodiversiteit: 

Kansen voor een nieuwe economie’ komen voorbeelden aanbod waaruit blijkt dat dit voor 

bedrijven ook profijt op kan leveren. 

Ook de Nederlandse ecosystemen en Natura 2000 zijn hierbij van groot belang. De 

ecologische hoofdstructuur in Nederland kan alleen tot stand komen als bedrijven en 

groene organisaties samenwerken en de overheid daarbij actief betrekken. 

Biodiversiteit, waar ook ter wereld, is voor Nederland met zijn open economie van groot 

belang, willen we kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van voldoende 



natuurlijke grondstoffen en de diensten die ecosystemen ons bieden, zoals schoon water 

en een vruchtbare bodem. Het verlies aan biodiversiteit vertegenwoordigt nu al miljarden 

euro’s. 

Groningen opent Plukbos Kardinge 

Bewoners van verschillende Groningse wijken kunnen in de toekomst gratis fruit en 

noten uit de natuur halen. Dat kan in twee plukbossen in het natuurgebied Kardinge. De 

bossen zijn onderdeel van het project ‘Groningen - Eetbare Stad’. Burgemeester 

Rehwinkel plantte onlangs de eerste boom. 
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De plukbossen zijn bedacht door twee buurtbewoners. De aanplant van de plukbossen 

maakt deel uit het van het project Groningen – Eetbare Stad dat erop gericht is om het 

voedsel weer dichter bij de mensen brengen. Het ene plukbos komt naast het vliegerveld 

aan het Meedenpad. Hier komen in totaal ongeveer zestig fruit- en notenbomen. Op het 

terrein van de voormalige boerderij De Uilenborg wordt de boomgaard in oude glorie 

hersteld door nieuwe bomen van oude fruitrassen. 

Rehwinkel is erg blij met het initiatief. ,,Door nu met elkaar tijd, energie en geld in dit 

plukbos te stoppen, kunnen we later met elkaar letterlijk de vruchten plukken. Voor 

kinderen is het bos prachtig omdat ze zo heel direct in contact komen met eetbare 

natuur.’’ Rehwinkel gaf het startsein voor de aanleg van het plukbos door, samen met 

kinderen uit de buurt, de eerste appelboom in de drassige grond te planten. 

De bomen in het plukbos naast het vliegerveld worden niet in rechte rijen geplant, maar 

door elkaar heen, zodat het op den duur het aanzien en gevoel van een echt bos geeft. 

De Uilenborg krijgt een meer traditionele boomgaard, met picknickbanken op de plek van 

de oude boerderij. Het is de bedoeling om elk jaar plukdagen en oogstfeesten te 

organiseren om het fruit met iedereen die dat wil, te delen. 

Samenwerking vele partijen 

Vrijwilligers uit de wijken gaan deze herfst en winter de overige bomen en struiken 

planten. Dan moet het weer wel meezitten, want door de hevige regenval van de 

afgelopen tijd is het terrein erg nat en kwetsbaar. Vanwege de drassige grond wordt het 

planten van de overige bomen en struiken uitgesteld. Zodra de grond geschikt is, krijgen 

de vrijwilligers uit de buurt een oproep om mee te helpen met planten. 

Bij het plan voor de plukbossen zijn naast circa 30 buurtbewoners, de gemeente 

Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen ook Natuurmonumenten, Transition 

Town, IVN en fruitkwekers betrokken. Natuurmonumenten gaat, samen met vrijwilligers, 

de plukbossen beheren. De plukbossen worden gefinancierd vanuit het Nieuw Lokaal 

Akkoord. 



Foto: G. Hoogerkamp, Natuurmonumenten 

15.000 euro voor winnende ideeën voor behoud 

biodiversiteit 

Drie innovatieve projecten voor het beschermen en behouden van de soortenrijkdom 

hebben een geldprijs van 15.000 euro gekregen van het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Eén van de winnende projecten is een website die 

hobbyboeren adviseert bij de aanschaf van dieren 
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Het tweede project dat is beloond met 15.000 euro is een plan om 

bomen (terug) te planten langs landbouwpercelen. Deze bomen kunnen op den duur 

gebruikt worden voor houtproductie. Als de bomen zijn gekapt, worden er weer nieuwe 

bomen geplant en begint het proces weer van voren af aan. 

Schutting 

Ook het ontwerp van een schutting won een prijs. De schutting dient als foerageer- of 

vluchtplek voor vogels én zorgt ervoor dat egels en andere kleine dieren makkelijk in de 

aangrenzende tuinen kunnen komen. Dankzij de schutting wordt het leefgebied van de 

kleine dieren dus juist groter.  

Congres 

De drie winnende projecten zijn tijdens het congres Biodiversiteit: kansen voor een 

nieuwe economie in Artis Amsterdam bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt door 

Redmond O'Hanlan, de Britse auteur die met de Beagle in Darwins voetsporen trad. 

De projecten werden ingediend nadat het ministerie van EL&I en Agentschap NL, in 

samenwerking met de IUCN en New Venture, ondernemers hadden uitgedaagd om met 

nieuwe ideeën te komen die bijdragen aan behoud van biodiversiteit. 

Overige winnaars 

Behalve de eerste-prijswinnaars kregen ook drie tweede-prijswinnaars een geldprijs 

(5.000 euro). Ook werden er nog twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro uitgereikt. 

In totaal deden 140 innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën voor het behoud of 

het verbeteren van de biodiversiteit mee. 

Alle winnaars op een rij 



De eerste prijswinnaars zijn: 

Projecttitel: Agrinvest 

Projectinhoud: Bomen planten langs wegen voor de herintroductie van het 

coulisselandschap 

Indiener: Alba Campos dos Santos, ARCADIS Nederland BV 

Projecttitel: Nederland Schuttingland 

Projectinhoud: Een schutting die biodiversiteit in particuliere tuinen bevordert 

Indieners: Nico Langeveld en Maarten Mulder 

Projecttitel: Van regenworm tot Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij 

Projectinhoud: Behoud en instandhouding van verschillende rassen voor en door 

hobbydierhouders 

Indiener: Stichting Levende Have, Welsum 

De winnaars van de tweede prijs zijn: 

Projecttitel: Van overhoek naar oeverhoek 

Projectinhoud: Nieuw gebruik van oeverhoeken als natuurvriendelijke oeverhoeken 

Indiener: Nicolaas van Everdingen, Watermaakwerk, Ede 

Projecttitel: Gastvrije Gevel 

Projectinhoud: Een gevel die biodiversiteit bevordert met o.m. foerageermogelijkheden 

en nest- en broedgelegenheden 

Indiener: Guido Zeck en Ingrid Ackermans, Rotterdam 

Projecttitel: Do It Yourself Beach   

Projectinhoud: Apart stuk strand dat opgeruimd wordt door bezoeker zelf 

Indiener: Stichting De Noordzee, Utrecht 

Aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt aan: 

Projecttitel: K(G)unstig voor vleermuizen 

Projectinhoud: Vleermuisverblijven als compensatie voor verdwijnen gebruikelijke 

onderkomens door sloop en renovatie 

Indiener: Koninkijke Tichelaar Makkum & Zoogdiervereniging Nijmegen 

Titel: Seringa 

Projectinhoud: Luxe tassen van rubber afkomstig van wilde rubberbomen als vervanger 

van dierlijk leer 

Indiener: M.Dekker 

Kamer-vragen in teken van biodiversiteit 

9 December 2010 in de Stadsschouwburg: KamerVragen, een maandelijkse avond over 

duurzame innovaties, ideeën en businessconcepten. Van bioplastics en smart grids tot 

biokatoen en gekweekt vlees. KamerVragen vindt plaats in café Stanislavski in de 

Stadsschouwburg. Aanvang: 20.30u. 
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DEZE EDITIE: BIODIVERSITEIT 

Deze editie gaat over biodiversiteit. Hoewel biodiversiteit voor velen een abstract begrip 

is dat eerder geassocieerd wordt met panda's en ijsberen dan met economisch beleid, is 

het behoud van biodiversiteit van direct belang voor de Nederlandse economie. 

Marketeers, ondernemers, ecologen, natuurbeschermers e.a. gaan tijdens deze 

KamerVragen op zoek naar manieren om de waarde van biodiversiteit voor het 

bedrijfsleven scherp te stellen. 

WAT IS HET? 

Tijdens KamerVragen komen jonge professionals, met een diverse achtergrond, bij elkaar 

om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor een duurzame economie. Het doel 

van KamerVragen is om minstens één heel goed idee per avond te bedenken. De nieuwe 

ideeën worden direct visueel ondersteund door een jonge ontwerper of kunstenaar. 

MEEDOEN AAN KAMERVRAGEN 

De plaatsen zijn beperkt! Je kan je inschrijven voor KamerVragen via de 

website: www.kamer-vragen.nl. 

Duurzame Kust & Zee Kerstmarkt op de Pier van 

Scheveningen 

Op zondag 12 december organiseren Vereniging Kust & Zee en Stichting Duinbehoud een 

duurzame Kust & Zee Markt in kerstsfeer. Op het overdekte en gratis toegankelijke deel 

van de pier van Scheveningen presenteren ondernemers in hun kramen de laatste 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame kust en zee producten. Maak gratis 

kennis met een nieuw duurzaam visproduct, proef zilte zeekool en wilde oester en ontdek 

hoe decoratief zeewier kan zijn. 
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Vereniging Kust & Zee en Stichting Duinbehoud willen consumenten en ondernemers 

laten zien dat een schone en natuurlijke Noordzeekust van economische waarde is en 

hen inspireren om zich hiervoor in te zetten. Op deze markt kunnen zij kennis maken 

met noviteiten die binnenkort op de markt gebracht zullen worden en die op 

ambachtelijke wijze en met respect voor de natuur zijn gevangen of geteeld. 

Op de Kust & Zee Kerstmarkt kun je proeven, zien, horen, genieten en elkaar inspireren. 

Horeca ondernemer VlamIndePan, die als eerste in Nederland dit jaar het SKAL keurmerk 

heeft gekregen, verzorgt lekkere verantwoorde Kust & Zee hapjes en geeft een 

kookdemonstratie. Een van de dagvissers van Scheveningen presenteert een nieuw en 

duurzaam visproduct: kom het proeven en neem deze aan een touwtje geregen mee. De 



Goede Vissers vertellen het verhaal bij de wilde oester. Als voorbeeld van de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur, ook wel de duurzame zeeboerderij, 

presenteert de zeewierkweker Hortimare zijn zeer decoratieve rode en groene zeewieren. 

De middag biedt daarnaast een afwisselend programma met een shantykoor, een dichter, 

sieraden maken van scheepstouw, een strandexcursie en bij gunstige wind garnalen 

trekken. 

Programma: Duurzame Kust & Zee Kerstmarkt 

Zondag 12 december van 12.00 tot 16.00 

Locatie: Pier van Scheveningen 

Toegang: gratis 

12.00 opening door Albert Salman, directeur van de vereniging Kust & Zee 

12.15-12.35 Shantykoor De Marconisten 

12.45-13.00 Kookdemonstratie VlamIndePan 

13.00-13.20 Shantykoor De Marconisten, gedichten Ton Verplanke 

13.30 strandexcursie garnalen trekken 

14.45-15.00 Kookdemonstratie VlamIndePan 

15.15-15.35 Shantykoor De Marconisten, gedichten Ton Verplanke 

16.00 Afsluiting  

Doorlopend Sieraden maken van strandvondsten, ook leuk voor kinderen 

Zeeuwse organisaties gaan samenwerking aan 

rond biodiversiteit 

Op woensdag 8 december ondertekende een groot aantal Zeeuwse organisaties de 

'Coalitie Biodiversiteit 2010'. De ondertekening markeerde de start van een Zeeuwse 

samenwerking om de soortenrijkdom in Zeeland te beschermen. Eind oktober gingen 190 

landen Zeeland al voor met de ondertekening van een internationaal verdrag tijdens de 

top van de Verenigde Naties in Japan. 
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Begin bij jezelf 

Gedeputeerde Hamelink zette namens het college van Gedeputeerde Staten zijn 

handtekening onder de verklaring. In zijn toespraak gaf hij aan dat we met de 



ondertekening van de Zeeuwse Coalitie gehoor geven aan een belangrijk motto: 'Een 

betere wereld begint bij jezelf'. De Provincie Zeeland werkt al geruime tijd samen met 

andere partijen om de biodiversiteit in Zeeland te behouden. De nota Zeeland Biodivers 

is daar een voorbeeld van. Momenteel wordt deze nota opgesteld. Hierin wordt 

inzichtelijk gemaakt wat er in Zeeland wordt gedaan en welke kansen opgepakt zouden 

kunnen worden. Zodra deze is vastgesteld, voert de Provincie Zeeland de nota uit. 

Daarbij nodigt ze partners uit hun eigen bijdrage te leveren. Ieder op zijn of haar manier. 

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 

Aan de totstandkoming van de Coalitie Zeeland Biodivers zijn een aantal zaken vooraf 

gegaan. Europese landen, waaronder Nederland, hebben in 2001 gezamenlijk besloten 

de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 tot stilstand te brengen. De Provincie Zeeland 

heeft deze Countdown-campagne enkele jaren geleden ondertekend. Sindsdien hebben 

verschillende organisaties al grote 

inspanningen geleverd. 

Op woensdag 8 december ondertekenden Zeeuwse partners de Coalitie Biodiversiteit 

2010. Hiermee verklaren zij dat zij zich aansluiten bij de landelijke Coalitie Biodiversiteit 

en zich op provinciaal niveau zullen inzetten en samenwerken om de hoofddoelstelling te 

behalen. Deze doelstelling wordt vertolkt in de Zeeuwse Coalitie Zeeland Biodiversdie 

vanaf 2011 wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Met de Zeeuwse variant willen partners met 

concrete acties mensen bewust maken van de biodiversiteit in eigen omgeving, de relatie 

tussen lokaal handelen en de mondiale context duidelijk maken, mensen aansporen tot 

concrete acties, succesverhalen promoten en de dialoog tussen verschillende 

stakeholders aanmoedigen. 

Zeeuwse partijen 

De volgende partijen ondertekenden de Zeeuwse coalitie 

Provincie Zeeland 

- DOW Benelux B.V. 

- Zeeland Seaports 

- YARA 

- Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie 

- Vereniging Zeeuwse gemeenten (namens gemeenten Terneuzen, Schouwen-Duiveland, 

Tholen, Sluis, Hulst, Kapelle, Veere, 

Middelburg, Goes en Vlissingen) 

- Zeeuwse Milieu Federatie (namens 17 Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, 

waaronder Stichting Het Zeeuwse Landschap, 

Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de KNNV afdelingen, 

Natuurbeschermingsverenigingen, MIC-MEC, 

Vogelwerkgroep Walcheren, Vlinder- en libellenwerkgroep, e.d.) 

- Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

- IVN Consulentschap Zeeland 

- Nederlandse Bijenhouders Vereniging 

- Stichting ARK Natuurontwikkeling 

- RECRON 

- Zeeuws Particulier Grondbezit 

- Dienst Landelijk Gebied 

2010 krijgt een groen staartje en 2011 een 

bewust begin 



Vier weken lang zijn we BioBezig! 

 

Biodiversiteit is onmisbaar! Gelukkig kunnen kleine, dagelijkse daden een grote bijdrage 

leveren om de biodiversiteit te beschermen. Vanaf 20 december roepen we iedereen op 

vier weken BioBezig te zijn. Je kunt biodiversiteit helpen behouden door te letten op wat 

je koopt, wat je eet en wat je drinkt. De Biodiva biedt verrassende recepten, leuke 

weetjes en tips. Elke week is er een ander thema waar je zelf actief een bijdrage aan 

kunt leveren. 

Publicatiedatum 15/12/2010 

 

Bibi de Biodiva roept via social media iedereen op om BioBezig te zijn. Op 20 december 

gaat zij van start met streek- en seizoensgroenten. Schorseneren, pastinaak en aardpeer 

zijn verrassend lekker, maar vaak vergeten. En dat terwijl het eten van seizoensgroenten 

een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit. Als je kiest voor seizoensgroenten van 

eigen bodem is dat goed voor plant en dier, doordat de CO-2 uitstoot veel minder is dan 

bij groenten die uit het buitenland moet komen. Iedereen die meedoet ontvangt heerlijke 

recepten voor de feestdagen met bijvoorbeeld pastinaak en knolselderij. Maar de 

Biodiva  vertelt  ook leuke weetjes over seizoensgroenten en geeft handige tips. Zij daagt 

iedereen uit om een verrassend kerstgerecht op tafel te zetten en bijvoorbeeld te kiezen 

voor stoofappels of koolraapmousse. Niet alleen imponerend bij de gasten, ook nog eens 

heel goed van smaak! 

De website www.biobezig.nl, die op 20 december gelanceerd wordt, is de centrale plek 

waar je de actie kunt volgen en mee kunt doen. Iedere dag verschijnt hier een tip om 

BioBewust bezig te zijn met het weekthema. Daarnaast maakt de website het publiek 

bewust van het onderwerp biodiversiteit. 

Jaar van de Biodiversiteit 

De Verenigde Naties heeft het jaar 2010 tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 

uitgeroepen. Over de hele wereld is dit jaar extra aandacht besteed aan het behouden en 

het duurzaam benutten van biodiversiteit. Zo is in Nederland  onder andere   de Coalitie 

Biodiversiteit 2010 opgericht,  een landelijk platform waarin overheden, organisaties en 

bedrijven hun krachten bundelen met als doel de urgentie van het behoud van 

biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Deze 

najaarscampagne dient als afsluiting van het Jaar van de Biodiversiteit, maar ook in 2011 

blijven we natuurlijk BioBezig! 



Tien Tips voor een Gezonde Zee: nu kan iedereen 

zijn steentje bijdragen 

Haai, rog, steur, tonijn, zeeduivel, zwaardvis en vis uit de Oostzee: u kunt ze beter 

helemaal niet meer eten. Want deze vissoorten worden bedreigd en ze zijn uitgesproken 

slecht voor uw gezondheid, onder meer door de hoge concentraties kwik. Dit is één van 

de tien tips waarmee iedere Nederlander zijn steentje kan bijdragen aan een gezonde 

zee, wereldwijd. In het kader van het Jaar van de Biodiversiteit 2010 heeft de vereniging 

Kust & Zee de Gezonde ZeeWijzer samengesteld. 

Publicatiedatum 17/12/2010 

 

Kust & Zee vindt eerlijke informatie belangrijk. Daarom maakten wij deze Gezonde 

ZeeWijzer. Hiermee hopen we inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om bij 

te dragen aan een gezonde zee. Steeds meer Nederlanders weten dat je niet zomaar vis 

moet kopen: je moet erop letten of die vis het MSC-keurmerk heeft; of anders te boek 

staat als “prima keuze” in de VISwijzer. Veel mensen weten ook dat je geen plastic moet 

achterlaten op het strand, omdat daar dieren in kunnen stikken en omdat de oceanen vol 

raken met zogenaamde “plastic soep”: enorme velden met drijvend plastic. Helaas weten 

veel minder mensen dat ook de ballonnen uit die feestelijke ballonnenwedstrijden veel 

zeedieren het leven kosten. En wie durft dat vervolgens zijn kinderen te vertellen? 

Nog een tip: Wie op het strand een zeehond ziet kan die beter met rust laten, tenzij het 

dier gewond is. Maar bij een gestrande bruinvis of andere dolfijn kunt u het beste meteen 

de politie bellen. Over deze en andere tips kunt u meer te weten komen in de nieuwe 

video Gezonde ZeeWijzer die vanaf vandaag op internet te zien is via de website van de 

Vereniging Kust & Zee (www.kustenzee.nl/zeewijzer.) De productie is mogelijk gemaakt 

door de Coalitie Biodiversiteit. 

20.000 euro te winnen bij Food and Biodiversity 

Award 

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is op zoek naar de meest 

innovatieve, creatieve en onconventionele startende ondernemers met een idee dat 

bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. 

Publicatiedatum 20/12/2010 

 



Heb jij een goed idee voor een product, proces of dienst waarmee je bijdraagt aan het 

behoud van biodiversiteit in Nederland en daarbuiten? En wil je met dit idee je eigen 

bedrijf starten of ben je net gestart? Doe dan mee met de Biodiversity Innovation Award 

en werk met de begeleiding van New Venture je idee in zes maanden uit tot een 

overtuigend businessplan. 

De deadline is 14 februari.   

Kijk voor meer informatie op: http://newventure.nl/nl/biodiversity-innovation-award 

Biologisch voedsel in de lift 

Supermarkten hebben in de eerste drie kwartalen van 2010 opnieuw meer biologische 

producten verkocht. De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2009 met 20% 

naar 229 miljoen euro - de grootste groei ooit in de afgelopen tien jaar. 

Publicatiedatum 21/12/2010 

 

Groei biologisch 10x groei totale omzet 

Zuivel is met 37% de grootste stijger, gevolgd door koffie/thee/cacao (40%) en 

vleeswaren (31%). 

Houdbare producten, de zgn. kruidenierswaren, zijn met een duidelijke inhaalslag bezig 

en groeien 28%. De komst van meer biologische huismerken en het feit dat A-merken 

hun productlijn aanvullen met een biologische variant zijn hiervoor verantwoordelijk. Er 

zijn naar schatting nu zo'n 30 A-merken met een biologische variant. 

De omzet in biologische voeding groeit hiermee tien keer harder dan de totale 

supermarktomzet in Nederland groeit (1,8%), becijferde het LEI in opdracht van de Task 

Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Opvallend is dat de supermarkten die 

een breder assortiment aanbieden ook de grootste groei realiseren. 

 

Meer verkoop buiten speciaalzaken 

Supermarkten maken ongeveer de helft uit van de totale bio-consumentenomzet. De 

overige omzet wordt gerealiseerd in speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, webwinkels, 

boerenmarkten en verkoop bij de boer. De cijfers hiervan worden alleen jaarlijks 

verzameld. De omzet van biologisch in de horeca, de vrijetijdsmarkt (pretparken, 

dierentuinen e.d.) en op evenementen zoals bijvoorbeeld Lowlands, die niet worden 

gemeten, komt hier nog bij. 

Ook buiten de traditionele food retail kanalen zijn steeds meer biologische producten 

verkrijgbaar. Zo is recentelijk Kruidvat met biologische producten op de markt gekomen 

en bieden Hema en Ikea biologische producten aan in hun restaurants en in hun winkels. 



 

Nieuw Europees EKO-merk 

Het succes van biologische voeding is een belangrijke pijler en stimulans voor de 

verduurzaming van de totale voedselmarkt. Internationale regelgeving geeft de 

biologische productie een speciale en unieke positie in de markt. De introductie afgelopen 

zomer in heel Europa van een nieuw logo dat op termijn de nationale logo's zoals het 

EKO-merk zal gaan vervangen, moet bijdragen aan de herkenbaarheid van biologisch 

geproduceerde voeding en daarmee aan de verdere groei. 

 

In de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw werken marktpartijen, 

overheid en maatschappelijke organisaties samen aan marktontwikkeling door activering 

van de consumentenvraag. In april 2011 worden gedetailleerde cijfers voor de totale 

biologische omzet in 2010 gepubliceerd. 

Bron: duurzaamnieuws.nl 

Hart voor Natuur: wandel mee! 

Hart voor Natuur, een coalitie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties, nodigt 

iedereen uit om op zondag 2 januari 2011 te genieten van de natuur. In ruim honderd 

gebieden verspreid over heel Nederland wensen boswachters, natuurgidsen en 

vrijwilligers de bezoekers een gelukkig Nieuwjaar. Met deze publieksactie vragen de 

organisatoren aandacht voor de toekomst van de natuur en het landschap. 

Publicatiedatum 23/12/2010 

 

De coalitie Hart voor Natuur begrijpt dat er bezuinigd moet worden. Maar de korting van 

meer dan veertig procent die de natuur treft, is onevenredig zwaar. Jaarlijks gaat er ruim 

300 miljoen euro minder naar de natuur. Het resultaat van tientallen jaren aankoop en 

beheer van terreinen- en landschap dreigt zo tenietgedaan te worden. De natuur die toch 

al zwaar onder druk staat dreigt verder achteruit te gaan. De natuur- en 

milieuorganisaties maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de natuur in 

Nederland. Zij verwachten dat meer plant- en diersoorten verdwijnen en dat landschap 

verrommelt. Inwoners van grote steden zullen meer moeite hebben om dichtbij eropuit 

te gaan, omdat er geen extra natuur bijkomt op korte afstand van steden. Bezoekers van 

natuurgebieden zullen merken dat fiets- en voetpaden slechter onderhouden worden 

door de bezuinigingsmaatregelen. 

 

Deze wandelactie is het begin van een estafetteactie richting de Provinciale 

Statenverkiezingen begin maart. De verschillende organisaties zullen ieder op hun eigen 

wijze aandacht vragen voor wat er op het spel staat voor natuur en landschap. U bent 

van harte uitgenodigdom op zondag 2 januari in een van de Nederlandse natuurgebieden 

te komen wandelen en te genieten nu het nog kan. Meer informatie is te vinden op de 



actiewebsite www.hartvoornatuur.nu. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende 

natuurgebieden. 

Fotografeer het Nederlandse landschap 

Er is een project gestart om met hulp van veel fotografen heel Nederland te fotograferen. 

Uit het middelpunt van elk van de meer dan 30.000 kilometerhokken zullen foto's worden 

gemaakt in de verschillende windrichtingen. U kunt ook meewerken. 

Publicatiedatum 24/12/2010 

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de 

volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Er worden wegen 

aangelegd, Vinex-wijken gebouwd en het gras wordt steeds vroeger gemaaid, terwijl veel 

koeien meer in de stal dan in de wei verblijven. Een deel van die veranderingen kun je 

door vergelijking van topografische kaarten en door statistieken vaststellen. Maar een 

belangrijk deel van die veranderingen krijg je zo niet helder. Je kunt die veranderingen 

wel vastleggen door het landschap met enige regelmaat te fotograferen. Streetview van 

Google fotografeert op grote schaal, maar die opnamen betreffen niet het landschap, 

maar de zijkant van verharde wegen. Voor kleinere gebieden heeft men meermalen 

foto's over een langere periode gemaakt. Als je die foto's ziet, dringt pas goed tot je door 

hoe snel die veranderingen zich voltrekken. Die veranderingen hebben grote invloed op 

het voorkomen van planten en dieren. 

Daarom heeft de stichting Saxifraga besloten om het project NL in Beeld te starten. De 

bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland naar vier kanten foto's te maken 

volgens een gestandaardiseerde methode. Deze verzameling foto's zal het mogelijk 

maken om kwantitatief vast te stellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als 

zo'n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, is de ontwikkeling van de 

veranderingen in principe eenvoudig te analyseren. Bovendien kan iedereen zien hoe 

Nederland er nu uit ziet. Het gezamenlijke materiaal kan gebruikt worden voor een 

analyse van het landschap ende veranderingen daarin. Alle foto's worden tevens op een 

website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te bekijken en te gebruiken. 

Meedoen? 

Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen 

uitvoerbaar is. Iedereen die een camera kan hanteren, kan aan dit project meedoen. 

Meer informatie is hier te vinden. 

Vier weken lang zijn we BioBezig! Deze week met 

kliekjes! 

Ook deze week zijn we weer BioBezig en wel met kliekjes! Het kerstdiner is achter de rug 

en daar zijn vast nog heerlijke restjes over. Zonde om weg te gooien, hier zijn nog 

heerlijke recepten mee te bedenken. Bibi de Biodiva geeft een week lang tips voor 

kliekjes en roept vooral ook op om zelf lekkere recepten in te sturen. Doe mee en doe 

een week lang BioBezig met kliekjes. 

Publicatiedatum 27/12/2010 



 

Wij gooien veel eten weg, in Nederland maar liefst 20% van de levensmiddelen die wij 

kopen. Dat is voor een bedrag van 3,6 miljard euro, bedenk wat voor leuke dingen 

daarmee gedaan kunnen worden. Koken met kliekjes is dus niet alleen beter voor de 

biodiversiteit, maar ook voor de portemonnee. En het is nog lekker ook. Wist u 

bijvoorbeeld dat gerechten als pizza, quiche, soep en een Spaanse tortilla van oudsher 

perfecte gerechten zijn om kliekjes in te verwerken? De Biodiva roept iedereen op om 

creatief met kliekjes te zijn en hier heerlijke gerechten mee te koken! 

De website www.biobezig.nl is de centrale plek waar je de actie kunt volgen en mee kunt 

doen. Iedere dag verschijnt hier een tip om BioBewust bezig te zijn met het weekthema. 

Daarnaast maakt de website het publiek bewust van het onderwerp biodiversiteit. 

Campagne 

Biodiversiteit is onmisbaar! Gelukkig kunnen kleine, dagelijkse daden een grote bijdrage 

leveren aan het beschermen van de biodiversiteit. Vanaf 20 december roepen we 

iedereen op vier weken BioBezig te zijn. Je kunt biodiversiteit helpen behouden door te 

letten op wat je koopt, wat je eet en wat je drinkt. Bibi de Biodiva roept via social media 

iedereen op om BioBezig te zijn. 

Jaar van de Biodiversiteit 

De Verenigde Naties heeft het jaar 2010 tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 

uitgeroepen. Over de hele wereld is dit jaar extra aandacht besteed aan het behouden en 

het duurzaam benutten van biodiversiteit. Zo is in Nederland onder andere de Coalitie 

Biodiversiteit 2010 opgericht, een landelijk platform waarin overheden, organisaties en 

bedrijven hun krachten bundelen met als doel de urgentie van het behoud van 

biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Deze 

najaarscampagne dient als afsluiting van het Jaar van de Biodiversiteit, maar ook in 2011 

blijven we natuurlijk BioBezig! 

Foodprint Cooking 

Wil jij graag weten hoe groot de milieubelasting is van wat jij kookt? Lees dan de website 

van foodprint cooking! 

Publicatiedatum 28/12/2010 

 



Op deze website vindt u tips hoe u energiezuiniger kunt koken door 

bewuster voedingsmiddelen te kiezen. Ook kunt u de ecologische voetafdruk van uw 

recepten berekenen.  De website heeft meer dan 100 milieuvriendelijke recepten. U kunt 

iedere week een recept per mail ontvangen, via de nieuwsbriefservice. 

Daarnaast kunt u ook zelf uw recepten insturen om de voetafdruk te laten berekenen. 

Kijk op: www.foodprintcooking.nl 

Zoogdiervereniging blikt terug op Jaar van het 

Wilde Zwijn 

Naast het Jaar van de Biodiversiteit, was het afgelopen jaar ook het jaar van het wild 

zwijn. De Zoogdiervereniging wilde nu eens positieve aandacht voor de wilde zwijnen in 

Nederland, want het zwijn heeft de natuur en de economie ook veel te bieden. Op 

natuurbericht.nl wordt de balans op gemaakt:wat heeft het Jaar van het Wild Zwijn 

opgeleverd? Hieronder een korte preview! 

Publicatiedatum 30/12/2010 

 

Het was te mooi om te kunnen voorspellen, maar in het Jaar van het Wild Zwijn heeft 

deze soort een nieuw leefgebied bereikt. En niet zomaar één: de Utrechtse Heuvelrug. De 

aanwezigheid van de zwijnen werd bevestigd door Chris Achterberg (medewerker van de 

Zoogdiervereniging) en recent zijn de zwijnen door twee Wageningse studenten op film 

vastgelegd. De komst van het wild zwijn naar Utrecht is misschien wel het beste nieuws 

uit het Jaar van het Wild Zwijn. Want terwijl formeel alleen de Veluwe en de Meinweg 

leefgebied zijn (daarbuiten geldt het zogenaamde ‘nulstandbeleid’), houdt het wild zwijn 

zich daar niet aan. Op veel plaatsen buiten deze gebieden komt het wild zwijn namelijk 

ook voor en deze gebieden worden op eigen kracht bereikt. 

Kansenkaart 

Welke gebieden geschikt zijn voor het zwijn, is door de Zoogdiervereniging, ARK en 

Alterra (Wageningen UR) weergegeven op de Kansenkaart Wilde Zwijnen in Nederland. 

Deze kaart is op 10 november gepresenteerd op een drukbezocht symposium in 

Apeldoorn, waar ook diverse aspecten van het wild zwijn zijn belicht. Op de kansenkaart 

staan talloze Nederlandse natuurgebieden die geschikte leefgebied kunnen zijn voor het 

wild zwijn. 



Lees verder op: 

http://www.natuurbericht.nl/?id=5372&Eid=2784 

Vossen bekijken met de webcam 

In de Oostvaardersplassen is Staatsbosbeheer druk bezig met het bouwen van een 

vossenburcht, die is voorzien van camera's. Zo kunnen geïnteresseerden in de lente via 

de site van Staatsbosbeheer precies volgen hoe de vossen jongen krijgen, hoe de jongen 

worden verzorgd en hoe de kleintjes stoeien en spelen. 

Publicatiedatum 31/12/2010 

 

De burcht moet begin januari klaar zijn en dan is het wachten tot het eerste 

vossenpaartje de burcht gaat bewonen. 

Onderzoek 

Er leven zo'n vijftig vossen in de Oostvaardersplassen. Dat is uniek voor het gebied. 

Bezoekers aan het gebied kunnen er vaak al vossen zien. Binnenkort is het dus ook 

mogelijk de dieren via internet te volgen. In het vossenhol komen meerdere gangen en 

kamers. De camera's bij de burcht worden ook gebruikt voor onderzoek naar het gedrag 

van vossen. 

Kerstbomen als gedragsverrijking 

Gisteren werden de leeuwen in Artis op wel heel speciale wijze uitgedaagd. 

Publicatiedatum 01/01/2011 

 

In Artis worden kerstbomen na de feestdagen niet zomaar weggegooid. Er wordt vlees 

verstopt tussen de dennentakken, waarna de bomen aan de leeuwen worden gegeven. 

Door de geur van het vlees worden ze gestimuleerd om hun ‘prooi’ te vangen. Het 

jachtinstinct van de dieren wordt aangesproken en de interactie tussen de dieren wordt 

vergroot. 

Foto: Artis 

Milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam verkozen 

De achtertuin van Solange Smeits in Kralingen is dindagavond 14 december uitgeroepen 

tot de Milieuvriendelijkstetuin van Rotterdam 2010. De volkstuin van Els van der Ham 

van Volkstuinvereniging Blijdorp werd uitgeroepen tot de Milieuvriendelijkste Volkstuin. 

Er deden enkele honderden mensen mee aan de tuinenwedstrijd van het Rotterdams 

Milieucentrum. Tuinierders konden via de website www.milieuvriendelijkstetuin.nl een 

´tuinenmeetlat´ invullen. Het aantal hierbij behaalde punten was voor de jury aanleiding 

om de tuin ook daadwerkelijk een bezoekje te brengen. 



Publicatiedatum 04/01/2011 

 

Milieuvriendelijkste tuin 

De wedstrijd is een aanmoediging voor bewoners die hun voor – en/of achtertuin. 

volkstuin of (gemeenschappelijke) binnentuin nu al groen en milieuvriendelijk houden. In 

plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. Dit is niet 

goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten en 

het water kan de grond niet meer in. Te veel steen betekent dat er problemen ontstaan 

met de afwatering in de hele stad. Er mogen dus meer milieuvriendelijke tuinen komen in 

Rotterdam. Tuinen met minder tegels en steen en veel meer groen, gras, bomen en 

struiken. Zie voor meer informatie en veel tips op www.milieuvriendelijkstetuin.nl. 
 

2011 

Ook in 2011 is er een verkiezing voor de milieuvriendelijkste tuin in Rotterdam. Mee 

doen? Kijk voor meer informatie op www.milieuvriendelijkstetuin.nl 

Vier weken lang zijn we BioBezig! Deze week met 

kraanwater! 

Ook deze week daagt de Coalitie Biodiversiteit mensen weeruit om BioBezig te 

zijn en wel met kraanwater! Dat wij in Nederland bronwater drinken is vreemd. 

Ons kraanwater is veilig en schoon en één van de beste ter wereld. Waarom 

drinken we eigenlijk 'verpakt' bronwater uit Nederland, Frankrijk, België en 

Italië? De productie, het transport en de verpakkingen zijn slecht voor ons 

milieu en kraanwater is ook nog eens veel goedkoper. 

Publicatiedatum 05/01/2011 

Bibi de Biodiva roept de hele week op om kraanwater te drinken in plaats van bronwater 

uit plastic flessen. Zij strooit met leuke weetjes en handige tips. Wist u bijvoorbeeld dat 

kraanwater 500 tot 1000 keer goedkoper is dan bronwater? Dat slecht 20% van de 

bronwaterflessen wordt gerecycled, waardoor er een plasticflessen-eiland in de Stille 

Oceaan drijft ter grootte van Frankrijk, Spanje en Portugal bij elkaar? En ook leuk om te 

weten: veel verpakt bronwater komt gewoon uit de Nederlandse grond en komt ook bijna 

gratis uit de kraan. 

De website www.biobezig.nl is de centrale plek waar je de actie kunt volgen en mee kunt 

doen. Iedere dag verschijnt hier een tip om BioBezig te zijn met het weekthema. 

Daarnaast maakt de website het publiek bewust van het onderwerp biodiversiteit. Ook op 

facebook en twitter is ondertussen een levendige discussie ontstaan over de tips en 

weetjes. 

Campagne 

Biodiversiteit is onmisbaar! Gelukkig kunnen kleine, dagelijkse daden een grote bijdrage 

leveren om de biodiversiteit te beschermen. Vanaf 20 december roepen we iedereen op 

vier weken BioBezig te zijn. Je kunt biodiversiteit helpen behouden door te letten op wat 

je koopt, wat je eet en wat je drinkt. Bibi de Biodiva roept via social media iedereen op 

om BioBezig te zijn. 

http://www.milieuvriendelijkstetuin.nl/


Jaar van de Biodiversiteit 

De Verenigde Naties heeft het jaar 2010 tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 

uitgeroepen. Over de hele wereld is vorig jaar extra aandacht besteed aan het behouden 

en het duurzaam benutten van biodiversiteit. Zo is in Nederland onder andere de Coalitie 

Biodiversiteit 2010 opgericht, een landelijk platform waarin overheden, organisaties en 

bedrijven hun krachten bundelen met als doel de urgentie van het behoud van 

biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Deze campagne dient 

als afsluiting van het Jaar van de Biodiversiteit, maar ook in 2011 blijven we natuurlijk 

BioBezig! 

Fototentoonstelling te huur 

In het kader van het jaar van de biodiversiteit presenteerde NCB Naturalis in Leiden de 

fototentoonstelling ‘Kopstukken – foto’s van Wim van Egmond’. De tentoonstelling toont 

sterk uitvergrote, haarscherpe foto’s van alledaagse Nederlandse insecten. We krijgen 

maar zelden de kans om die echt goed te bekijken. Pas van dichtbij wordt duidelijk hoe 

mooi, divers en indrukwekkend ze zijn. 

Publicatiedatum 10/01/2011 

De tentoonstelling toont 24 foto’s in glazen displays en is bij uitstek geschikt om buiten 

in de openbare ruimte te presenteren. De tentoonstelling werd in Naturalis goed bezocht 

en hoog gewaardeerd door ons publiek en kreeg bovendien lovende kritieken in de pers. 

Momenteel is de tentoonstelling te zien in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Vanaf 

maart 2011 is hij beschikbaar voor verhuur. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Matthijs Vegter: matthijs.vegter@ncbnaturalis.nl of 071 5687564 

Please note that this information has expired. 

Doe mee aan de Tuinvogeltelling op 22 en 23 

januari 

Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek organiseren in het weekeinde 

van 22 en 23 januari weer de jaarlijkse tuinvogeltelling.  

Publicatiedatum 17/01/2011 

Iedereen kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zo 

helpt u mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels. Noteer een half 

uur lang alle vogels die u in uw tuin of op het balkon ziet. Vul uw bevindingen in op 

speciale telformulier. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar 

vogels. Ook wordt aan de hand van alle waarnemingen de Nationale Tuinvogel Top-tien 

2011 samengesteld. 

mailto:matthijs.vegter@ncbnaturalis.nl


In 2010 werd de huismus het vaakst geteld, gevolgd door de merel en de koolmees. 

Op www.tuinvogeltelling.nl kunt u het formulier en instructies downloaden.  

Gratis plastic tasjes verdwijnen uit supermarkt 

Supermarkten: 'over tien jaar 20% minder CO2 uitstoot!' 

Die dunne gratis plastic tasjes liggen binnenkort niet meer bij de kassa's in de 

supermarkten. Dit hebben de supermarktketens afgesproken in een klimaatplan. De 

plastic tasjes zijn goed voor een besparing van 500.000 kilogram aan plastic. Voor de 

plasticzakjes bij de groenteafdeling is nog geen oplossing gevonden, die blijven dus nog 

wel. Elders in Europa ging men Nederland al voor. In diverse Londense deelgemeenten 

zijn (gratis) plasticzakjes verboden (plastic bag ban in 2007) en in Italië wrden ze per 1 

januari verboden. 

Publicatiedatum 18/01/2011 

In Nederland heeft men geen wettelijke verplichting opgelegd. De supermarkten kiezen 

er nu zelf voor de plasticzakjes in de ban te doen. 

 

Volgens brancheorganisatie Centraal Bureau voor de Levensmiddelhandel (CBL) heeft de 

universiteit van Wageningen berekend dat die berg plastic gelijk staat aan het voorzien 

van 3500 huishoudens van energie. 

 

Klimaatplan 

De bestaande voorraden plastic tasjes worden nu eerst opgemaakt. De maatregel is 

onderdeel van een plan van aanpak waarbij supermarkten en groothandels hun filialen, 

distributiecentra en de levensmiddelentransporten worden aangespoord 

klimaatvriendelijker te worden. De samenwerkende bedrijven willen daar ook hun klanten 

bij betrekken. 

 

Ze hebben afgesproken dat de uitstoot van kooldioxide (CO2) over tien jaar twintig 

procent lager moet zijn. Ook moet het energieverbruik met twintig procent omlaag en 

willen ze dat rond het jaar 2020 twintig procent van de stroom duurzaam wordt 

opgewekt. Het CBL heeft de Stichting Natuur en Milieu gevraagd toe te zien op de 

naleving van de afspraken en de supers van bruikbare adviezen te voorzien. 

Provincie Utrecht start actie 'Boeren Planten 

Bomen' 

De actie 'Boeren Planten Bomen' is afgelopen week van start gegaan. Met dit project wil 

Landschap Erfgoed Utrecht agrariërs en inwoners van het buitengebied in de provincie 

Utrecht stimuleren om streekeigen beplanting aan te leggen. 

Publicatiedatum 20/01/2011 



Tot 1 februari 2011 kunnen boeren plantmateriaal 

bestellen. Er kan uit een uitgebreid assortiment gekozen worden. Zo bestaat het aanbod 

uit hoogstamfruitbomen, inheemse bomen en struiken. Meer informatie is te vinden op 

de website LandschapserfgoedUtrecht.nl 

Bevers ontdekken Geuldal 

Langs de benedenloop van de Geul in Zuid-Limburg zijn deze winter in twee verschillende 

gebieden sporen van bevers gevonden. Dit is bijzonder omdat lange tijd is gedacht dat 

de bever vanuit de Maasvallei het Geuldal niet op eigen kracht zou kunnen bereiken 

vanwege de doorsnijding door het Julianakanaal. Beversporen in dit gebied werden vorig 

jaar voor het eerst gemeld; met de huidige waarnemingen kan geconcludeerd worden 

dat de soort zich hier met enkele exemplaren definitief gevestigd heeft. 

Publicatiedatum 21/01/2011 

 

In het Meersenerbroek is een prachtige burcht in aanbouw. Er ligt een stapel op maat 

geknaagde takken waar een flinke bult klei tegenaan geschoven is. Een prachtige wissel 

loopt van de Geul naar de burcht. In de directe omgeving zijn veel jonge wilgen 

omgeknaagd. Deels als voer, maar ook om de burcht verder op te bouwen. 

De volgende plek ligt één á twee kilometer stroomopwaarts langs de Geul bij Ingendael. 

Hier zijn veel vraatsporen gevonden. De ene na de andere grote wilg is omgeknaagd en 

geschild. Op de oever staan nog de nodige wilgen die pas half doorgeknaagd zijn. Een 

burcht was hier niet te vinden, maar een bever kan ook gewoon ergens een hol in de 

hoge oeverwanden hebben. 

In het Meersenerbroek is een prachtige burcht in aanbouw. Er ligt een stapel op maat 

geknaagde takken waar een flinke bult klei tegenaan geschoven is. Een prachtige wissel 

loopt van de Geul naar de burcht. In de directe omgeving zijn veel jonge wilgen 

omgeknaagd. Deels als voer, maar ook om de burcht verder op te bouwen. 

De volgende plek ligt één á twee kilometer stroomopwaarts langs de Geul bij Ingendael. 

Hier zijn veel vraatsporen gevonden. De ene na de andere grote wilg is omgeknaagd en 

geschild. Op de oever staan nog de nodige wilgen die pas half doorgeknaagd zijn. Een 

burcht was hier niet te vinden, maar een bever kan ook gewoon ergens een hol in de 

hoge oeverwanden hebben. 

Hopelijk zijn beide bevers een voorbode van meer bevers in de Geul. Bevers hebben een 

grote positieve invloed op het beekecosysteem. Niet alleen omdat ze dichtgegroeid 

wilgenbos langs de oevers open maken, maar ook omdat de bever door de bouw van 

dammen voor meer variatie in stroomsnelheid zorgt. Niet dat er in de Geul zelf dammen 

gebouwd zullen worden, maar waarschijnlijk wel in de kleinere zijbeekjes van de Geul. 



Deze zijbeekjes met hun snelstromende water vormen een bijzonder biotoop. Door de 

bouw van een dam, zo is de ervaring in de Ardennen, ontstaat er bij de snelstromende 

beek een bevermeertje, ideaal voor amfibieën en andere waterdieren. Even goed blijft 

ook het snelstromende water milieu gehandhaafd, want langs de zijkant of op zwakke 

plekken in de dam, zoekt het wilde water toch zijn weg. 

Bron: natuurbericht.nl 

2011 is het Internationale Jaar van de Bossen 

Bossen essentieel voor leven op aarde 

Amsterdam, 21 januari 2011 - Ruim 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor 

hun dagelijks bestaan. Dat is bijna een kwart van de wereldbevolking. Bossen worden 

echter op grote schaal bedreigd. Daarom gaat op maandag 24 januari in New York het 

Internationale Jaar van de Bossen van start. 

  

Het Internationale Jaar van de Bossen gaat op 24 januari officieel van start tijdens het 

United Nations Forum on Forests (UNFF) in New York. Tijdens het evenement zal IUCN 

nieuwe initiatieven op het gebied van bossen restoratie aankondigen die wereldwijde 

impact zullen hebben. Ook zullen nieuwe uitkomsten van onderzoek naar de economische 

waarde van bossen worden gepresenteerd. 

  

Meer prioriteit nodig 

Wereldwijd verdwijnen er nog steeds elke dag meerdere voetbalvelden bos omdat er een 

groeiende vraag is naar grond voor vee, landbouw en steden. Door het verdwijnen van 

deze bossen komt er ongeveer evenveel CO2 vrij als uitgestoten wordt door de hele 

transportsector. De bescherming van bossen en het herstel van gedegradeerde bossen 

moeten daarom veel meer prioriteit krijgen. Dit zegt IUCN, \u2018s werelds grootste 

unie van natuurbeschermers. \u201cDe lucht die we inademen, het voedsel, water en 

medicijnen die we nodig hebben om te overleven, de verscheidenheid van het leven op 

aarde, het klimaat dat ons huidige leven en onze toekomst bepaalt \u2013 ze zijn 

allemaal afhankelijk van bossen. 2011 moet het jaar worden waarin de wereld het 

levensbelang van gezonde bossen voor het leven op aarde erkent. Wereldwijd moet men 

zien dat mensen een centrale rol spelen in het beschermen en duurzaam gebruik van 

bossen\u201d, aldus Julia Marton-Lefèvre, Directeur-generaal van IUCN. 

Tegengaan klimaatverandering 

Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in de vorm van hout, bladeren, wortels en 

organische stof in de bodem. Daarnaast gaan bossen erosie tegen en zorgen ze voor een 

gelijkmatige en schone toevoer van water. Ook zijn honderden miljoenen mensen direct 

afhankelijk van het bos doordat ze er allerlei producten voor hun levensonderhoud 

verkrijgen zoals medicijnen, voedsel en bouwmaterialen. Tot slot kunnen bossen mensen 

helpen om te gaan met de al merkbare effecten van klimaatverandering. 

Mangrovebossen vormen bijvoorbeeld een natuurlijke buffer tegen overstroming. Bossen 

zorgen dus voor het behoud van een stabiel klimaat en zouden centraal moeten staan in 

het tegengaan van klimaatverandering. \u201cBossen bieden het snelste, meest 

kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen,\u201d aldus 

Stewart Maginnis, IUCN Directeur Environment and Development. \u201cHet halveren 

van deze emissie tussen 2010 en 2020 zou volgens schattingen 3,7 triljoen US dollar 

besparen.\u201d 

 Bijdrage aan economische groei 

Bossen dragen bij aan nationale en wereldwijde economische groei. Ongeveer een kwart 

van het inkomen van gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, komt voort uit de 

goederen en diensten die bossen bieden. In de meest recente bevindingen uit onderzoek 

van IUCN, wordt geschat dat lokaal gecontroleerde bosbouw jaarlijks 130 miljard US 

dollar oplevert voor de allerarmsten. 

Oplossingen 



Gelukkig kunnen we ook wat doen om ontbossing tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te 

zorgen dat nieuw landgebruik niet ten koste gaat van bos. Maar ook door te gaan betalen 

voor de diensten die bossen leveren zoals CO2 opslag, waterregulatie en als bron van 

medicijnen. Betalen voor de CO2 opslagfunctie van bos speelt een prominente rol in de 

nieuwe klimaatafspraken die vanaf 2012 in zullen gaan en waarover dit jaar 

onderhandeld wordt in VN-verband. 

 Herstel van bossen 

IUCN NL werkt al langer aan bosherstel en herstel van andere ecosystemen in tal van 

landen en is dan ook blij met de extra aandacht voor bossen in 2012. \u201cErosie door 

houtkap in combinatie met slecht natuurbeheer en klimaatverandering zijn de 

achterliggende oorzaken van de trieste overstromingen die we nu zien in Pakistan, 

Australië en Brazilië\u201d, zegt Willem Ferwerda, directeur van IUCN NL. \u201cMeer 

dan 25% van de planeet bestaat nu uit geërodeerde en kale gebieden, het wordt tijd dat 

we dat gaan herstellen en het goede bericht is: het kan.\u201d 

 Aandacht voor bossen 

Met steun van onder andere de Nationale Postcode Loterij reist de Chinese filmmaker en 

IUCN ambassadeur, John Liu, de wereld rond met indrukwekkende presentaties. Hij laat 

zien dat het herstel van complexe ecosystemen als bossen werkt. Van zijn reis heeft hij 

een film gemaakt die hij zal presenteren op het UNFF in New York. Dit jaar zal IUCN NL 

regelmatig aandacht geven aan het Internationale Jaar van de Bossen en het herstellen 

van bossen en vegetatie. Ferwerda: \u201cOok Nederlandse ondernemers zitten niet stil. 

Zo heeft Groasis de waterboxx ontwikkeld. Dit is een unieke innovatie die bomen laat 

wortelen op droge geërodeerde bodems zonder dat irrigatie nodig is.\u201d 

Bossen essentieel voor leven op aarde 
 

Ruim 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun dagelijks 

bestaan. Dat is bijna een kwart van de wereldbevolking. Bossen worden echter 

op grote schaal bedreigd. Daarom gaat op maandag 24 januari in New York het 

Internationale Jaar van de Bossen van start. 

Publicatiedatum 24/01/2011 

Het Internationale Jaar van de Bossen gaat op 24 januari officieel van start tijdens het 

United Nations Forum on Forests (UNFF) in New York. Tijdens het evenement zal IUCN 

nieuwe initiatieven op het gebied van bossen restoratie aankondigen die wereldwijde 

impact zullen hebben. Ook zullen nieuwe uitkomsten van onderzoek naar de economische 

waarde van bossen worden gepresenteerd. 

  

Meer prioriteit nodig 

Wereldwijd verdwijnen er nog steeds elke dag meerdere voetbalvelden bos omdat er een 

groeiende vraag is naar grond voor vee, landbouw en steden. Door het verdwijnen van 

deze bossen komt er ongeveer evenveel CO2 vrij als uitgestoten wordt door de hele 

transportsector. De bescherming van bossen en het herstel van gedegradeerde bossen 

moeten daarom veel meer prioriteit krijgen. Dit zegt IUCN, 's werelds grootste unie van 

natuurbeschermers. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en medicijnen die we 

nodig hebben om te overleven, de verscheidenheid van het leven op aarde, het klimaat 

dat ons huidige leven en onze toekomst bepaalt: ze zijn allemaal afhankelijk van bossen. 

2011 moet het jaar worden waarin de wereld het levensbelang van gezonde bossen voor 

het leven op aarde erkent. Wereldwijd moet men zien dat mensen een centrale rol spelen 

in het beschermen en duurzaam gebruik van bossen", aldus Julia Marton-Lefèvre, 

Directeur-generaal van IUCN. 

 

Tegengaan klimaatverandering 



Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in de vorm van hout, bladeren, wortels en 

organische stof in de bodem. Daarnaast gaan bossen erosie tegen en zorgen ze voor een 

gelijkmatige en schone toevoer van water. Ook zijn honderden miljoenen mensen direct 

afhankelijk van het bos doordat ze er allerlei producten voor hun levensonderhoud 

verkrijgen zoals medicijnen, voedsel en bouwmaterialen. Tot slot kunnen bossen mensen 

helpen om te gaan met de al merkbare effecten van klimaatverandering. 

Mangrovebossen vormen bijvoorbeeld een natuurlijke buffer tegen overstroming. Bossen 

zorgen dus voor het behoud van een stabiel klimaat en zouden centraal moeten staan in 

het tegengaan van klimaatverandering. "Bossen bieden het snelste, meest 

kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen", aldus Stewart 

Maginnis, IUCN Directeur Environment and Development. Het halveren van deze emissie 

tussen 2010 en 2020 zou volgens schattingen 3,7 triljoen US dollar besparen. 

 

Bijdrage aan economische groei 

Bossen dragen bij aan nationale en wereldwijde economische groei. Ongeveer een kwart 

van het inkomen van gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, komt voort uit de 

goederen en diensten die bossen bieden. In de meest recente bevindingen uit onderzoek 

van IUCN, wordt geschat dat lokaal gecontroleerde bosbouw jaarlijks 130 miljard US 

dollar oplevert voor de allerarmsten. 

 

Oplossingen 

Gelukkig kunnen we ook wat doen om ontbossing tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te 

zorgen dat nieuw landgebruik niet ten koste gaat van bos. Maar ook door te gaan betalen 

voor de diensten die bossen leveren zoals CO2 opslag, waterregulatie en als bron van 

medicijnen. Betalen voor de CO2 opslagfunctie van bos speelt een prominente rol in de 

nieuwe klimaatafspraken die vanaf 2012 in zullen gaan en waarover dit jaar 

onderhandeld wordt in VN-verband. 

Basiscursus Natuur 2011 

Met andere ogen kijken naar de natuur! 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert 

een basiscursus Natuur. De cursus is bedoeld voor mensen die nog niet veel, maar wel 

meer willen weten van de natuur. De cursusavonden zijn op woensdag 13 april, 18 mei, 

14 september en 28 september van 20:00 – 22:00 uur. De excursies zijn op de 

zaterdagochtenden 23 april en 1 oktober. 

Publicatiedatum 27/01/2011 



Tijdens de cursus wordt de natuur bekeken in het bos, in 

het weiland, in de lente en in de herfst. Er wordt ook stil gestaan bij typische 

seizoensverschijnselen zoals de paddentrek, de vogeltrek, de voorjaarsbloemen in het 

bos, het leven van de weidevogels en dat van paddestoelen.  

Tijdens elke lesavond leren de deelnemers een aantal planten- en vogelsoorten kennen; 

tijdens twee excursies wordt deze buiten ervaren. Het resultaat is dat je met andere 

ogen naar de natuur in uw omgeving kijkt. 

Meer informatie bij Antoinette Beck, 015 - 256 10 88.  Kijk ook 

op www.knnv.nl/afdelingDelfland 

Wat is en doet de KNNV 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is de 

natuurvereniging voor Delfland. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met 

natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, 

inventarisaties, advisering en natuurbeheer geven wij vorm aan deze doelen. Elk jaar 

kent een groot thema in 2011 staan Oevers centraal. De KNNV voelt zich 

verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot 

aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, 

cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds 

belangrijker voor de natuur. 

Ons doel is de diversiteit aan gebieden en soorten te behouden en de mensen ervan te 

laten genieten: samenleven met de natuur. 

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland. 

Groene mode in de prijzen 

Geen geitenwollensokken maar hippe sneakers die ook nog eens biologisch 

afbreekbaar zijn. Donderdag 27 januari werden de prijswinnaars van The Green 

Fashion Competition bekendgemaakt. 

Publicatiedatum 28/01/2011 

De eerste prijs van €25.000 ging naar mode-ontwerpster Elsien Gringhuis, OAT won de 

tweede prijs (€15.000). Tijdens de finale toonden acht finalisten ieder twee outfits. 

Gringhuis en OAT kregen een prijs voor hun ontwerp en voor hun businessplan waarin 

staat hoe de beoogde modeonderneming bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. 



De prijzen werden tijdens de International Fashion Week in Amsterdam uitgereikt. Het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Amsterdam 

International Fashion organiseerden de groene ontwerpwedstrijd. 

Waarde van biodiversiteit 

Het ministerie van EL&I organiseert de Green Fashion Competition om de waarden van 

biodiversiteit voor de samenleving te benadrukken en om overgang naar een duurzame 

(mode)economie te stimuleren. 

De prijsvraag wil deelnemers stimuleren om op een maatschappelijk verantwoorde 

manier na te denken over ondernemen binnen de mode-industrie. De productie- en 

gebruiksketen van kleding maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen en haalt inspiratie 

uit de planten- en dierenwereld. Daarnaast heeft de productie van kleding veel invloed op 

de natuur en de wereldwijde biodiversiteit. Voor 1 kilo katoen is bijvoorbeeld 10.000 liter 

water nodig. 

Wilde Weelde op de Floriade 

Wilde Weelde 

Wilde Weelde is de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. 

Leden zijn hoveniers, kwekers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde 

tuinmaterialen. Ook vindt u er ontwerpers die gespecialiseerd zijn in ecologisch gericht 

tuinadvies en specialisten in buurtgroen en natuurspeelplaatsen die groene vakkennis 

combineren met expertise in de begeleiding van sociale processen. De vereniging telt 

momenteel 170 leden. 

Publicatiedatum 31/01/2011 

Doelstelling 

De vereniging vormt een samenwerkingsverband van bedrijven die op vakbekwame en 

mens- en milieuvriendelijke wijze producten en diensten leveren ten behoeve van de 

inrichting en het beheer van een natuurrijke leefomgeving. Door samen te werken 

bevorderen leden hun deskundigheid. Wilde Weelde wil een breed publiek in contact 

brengen met ondernemers die een duurzame en natuurvriendelijke oplossing bieden voor 

vragen op het gebied van de buitenruimte. 

www.WildeWeeldeWereld.nl 

Op de Floriade 2012 presenteert de Vakgroep Wilde Weelde zich met een bijzondere tuin. 

In deze natuurrijke tuin brengt Wilde Weelde zijn boodschap naar voren, de visie op de 

groene ruimte waarmee Wilde Weelde zich onderscheidt van veel andere bedrijven uit de 

groensector. Wilde Weelde nodigt de bezoekers uit om van de gebaande paden af te 

gaan, het avontuur in de buitenruimte te zoeken, zonder alles van tevoren vast leggen 

en te willen beheersen. Bezoekers worden uitgedaagd om de tijd en ruimte te nemen om 

zich te verwonderen over alles wat groeiend en bloeiend op hun pad komt. 

Biodiversiteit 

In de tuin zijn veel verschillende biotopen aanwezig met gevarieerde beplantingen met 

inheemse soorten en waardevolle tuinplanten. Deze verscheidenheid biedt veel 

leefruimte, voortplantingsbiotoop en voedsel aan tal van vlinders, wilde bijen en andere 

insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. Ook aan de natuurlijke kringloop in en op de 

bodem waarin vele kleine organismen een rol spelen wordt aandacht geschonken. 

Uiteraard wordt de tuin geheel duurzaam aangelegd met hergebruikte en herbruikbare 



materialen. De tuin laat zien hoe je met eenvoudige materialen en gerichte beplanting 

de  biodiversiteit in de nabije woonomgeving sterk kunt vergroten. 

Realisatie 

Voor de realisatie, die al in volle gang is, zoekt de vereniging nog een extra partner die 

zowel inhoudelijk als financieel bij wil dragen om de natuurrijke tuinen en parken bij een 

breder publiek onder de aandacht te brengen. 

Voor meer informatie: 

Wilde Weelde Floriade commissie: Ruurd van Donkelaar, ruurd@wildeweelde.org 

Tel. 0522-451848 / 06-51791193 

 

Please note that this information has expired. 

NATUUR VOOR HAND EN WAND 

Lelystad is een natuurriijke stad en bovendien de groenste stad van Nederland: Iedere 

inwoner heeft ongeveer 200 m2 openbaar groen tot zijn of haar beschikking, de bossen 

niet meegerekend! In die natuur groeien en bloeien tientallen plantensoorten die op hun 

beurt weer honderden dieren aantrekken. Sommige dieren zijn klein, leven tussen afval 

of in de grond waardoor ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Andere dieren, denk aan 

vogels en vlinders, zijn dat wel. 

Publicatiedatum 02/02/2011 

Wonen en leven in de groene stadsnatuur is nog geen garantie dat bewoners thuis zijn in 

die natuur. Gemeente Lelystad probeert de bewoners attent te maken op alles wat er 

leeft en groeit, vaak vlak naast de voordeur of net over de heg. Als je wat meer weet 

over je eigen stadsnatuur waardeer je je woon- en leefomgeving meer, ga je er anders 

(= zorgvuldiger) mee om. 

Ieder jaar wordt er een jaarthema gekozen zoals Lelystad – Vogelstad in 2009 en het 

jaar van de Lelystadse Bomen en Bossen in 2010. 

http://www.biodiversiteit.nl/nieuws/wilde-weelde-op-de-floriade/picture_html


Op 21 maart (‘Een nieuwe lente, een nieuw begin!’) 2011 gaat het Jaar van het 

Lelystadse Water van start. In zo’n themajaar worden kleine activiteiten georganiseerd, 

vaak met andere verenigingen. Het gaat dan om activiteiten, die te maken hebben met 

het onderwerp. 

Biodiversiteit speelt bij de thema’s ook altijd een rol en, uiteraard, vooral in 2010. 

Hoewel je problemen op het gebied van de biodiversiteit natuurlijk niet in een jaar oplost 

maak je in zo’n themajaar meer mensen attent op de problematiek. 

In het kader van de biodiversiteit heeft de gemeente Lelystad drie uitgaven verzorgd: 

een poster met planten en dieren in Lelystad, een boekje waarin die planten en dieren en 

een aantal relaties beschreven worden en een setje ansichtkaarten met planten en 

dieren. Die ansichtkaarten zijn bestemd voor mensen die trots zijn op de stadsnatuur 

maar ook voor familie, vrienden en kennissen van Lelystedelingen, die denken dat 

Lelystad nog steeds in een kale vlakte ligt. Op de ansichtkaarten wordt bovendien 

‘reclame’ gemaakt voor de site www.lelystad.waarneming.nl Dat is een site waarop 

bewoners hun waarnemingen kunnen melden. Op basis daarvan kan de gemeente haar 

beheer en onderhoud aanpassen. 

De drie uitgaven zijn gratis verkrijgbaar voor bewoners.   

Wilt u zelf een boekje, poster of setje ansichtkaarten ontvangen als voorbeeld voor 

mogelijke eigen activiteiten? Stuur een mailtje met uw naam en adresgegevens 

naar pa.kouwenhoven@lelystad.nl 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

ontvangt Toorts der Verwachting 

De Toorts der Verwachting is uitgereikt aan hoogheemraad Guus Beugelink van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap krijgt de prijs, omdat het 

zich ook in 2011 wil inzetten voor de flora en fauna in zijn werkgebied. De Toorts is een 

aanmoedigingsprijs van de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties voor een organisatie 

die de verbinding mens-natuur-milieu weet te maken. Beugelink nam de prijs in 

ontvangst tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari op Landgoed Oostbroek.  

Publicatiedatum 14/02/2011 

Blij verrast 

Beugelink reageerde enthousiast: "Ik ben blij verrast. Wel vind ik het een logisch vervolg 

op alles wat wij als waterschap al sinds jaar en dag doen bij de uitvoering van ons werk. 

Bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers,  vispassages, ecologisch herstel 

van oude rivierlopen en flexibel peilbeheer. Uiteraard is onze hoofdtaak de  zorg voor 

droge voeten, veilige dijken en schoon water. Waar mogelijk doen we dat op een 

respectvolle manier met oog voor onze leefomgeving. Dat is vooral de verdienste van alle 

medewerkers van het waterschap die zich daar dag in, dag uit voor inzetten. Maar het 

kan altijd beter. Daarom kijk ik uit naar de verdere samenwerking met de 

Oostbroekorganisaties." 

Projecten met oog voor natuur 

Het waterschap wil de verwachtingen waarmaken door diverse projecten samen met de 

Oostbroekorganisaties uit te voeren. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke 



oevers en nevengeulen langs de Kromme Rijn, om het natuurlijke karakter van de rivier 

verder te versterken. Of door onderzoek te doen naar mogelijkheden voor rieteconomie 

in het veenweidegebied. Utrecht aan Zee is een educatief project gericht op 2e en 3e klas 

Havo/VWO-leerlingen, op initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht en Kunstuitleen 

Utrecht. De Stichtse Rijnlanden werkt hierbij samen met waterschap Vallei en Eem. Doel 

van het project is leerlingen bewust te maken van de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering in de eigen leefomgeving. Ook kennis opdoen van de strijd met en 

tegen het water en kennismaken met het werk van de waterschappen komen hierbij aan 

de orde. 

Wie spreekt er nog natuur?- Symposium op 24 

maart 2011 

 

Please note that this information has expired. 

Op 24 maart 2011 organiseert BügelHajema Adviseurs het symposium 'Wie spreekt er 

nog natuur?' 

Betreffende URL http://www.bugelhajema.nl/biodiversiteit  

Bron BügelHajema Adviseurs bv 

Publicatiedatum 03/03/2011 

Het symposium  heeft als doel een nieuw begrippenkader voor natuurontwikkeling op te 

zetten. (nieuwe) Woorden en termen die vanuit een algemeen lange termijn belang de 

communicatie tussen uiteenlopende economische en ecologische belangen voor de korte 

termijn kunnen overbruggen en oude en nieuwe partijen kunnen verbinden. 

Op deze en aanverwante vragen probeert dit congres een begin van een antwoord te 

formuleren en nodigt u daarbij uit om uw inbreng te leveren. 

 

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor 10 maart a.s. op te 

geven. U kunt zich aanmelden via de website van BügelHajema Adviseurs 

(http://www.bugelhajema.nl/biodiversiteit) of per e-mail 

(biodiversiteit@bugelhajema.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de heer M. Mosterman.  

 

Het symposium vindt plaats op het Kasteel de Schaffelaar (Stationsweg 6 in Barneveld) 

de kosten van deelname bedragen €50,-- (tot en met 10 maart kan er kosteloos worden 

geannuleerd). 

http://www.bugelhajema.nl/biodiversiteit


tart verhalenwedstrijd én aftrap naar 

Wereldbiodiversiteitsdag op Nationale 

Boomfeestdag d.d. 23 maart 2011 

Start verhalenwedstrijd voor scholen én aftrap van de periode met activiteiten en 
communicatie naar Wereldbiodiversiteitsdag op Nationale Boomfeestdag d.d. 23 
maart 2011. 

 

Bron Coalitie voor Biodiversiteit 

Publicatiedatum 22/03/2011 

Op 23 maart as. is de Nationale Boomfeestdag. Dit is tevens de start van de 

verhalenwedstrijd ‘De Groene Stad - Bomen Smaken Naar Meer’. De aftrap vindt plaats met 

een groot evenement op Fresh Park Venlo en in acht Natuurhistorische musea. De wedstrijd 

is bedoeld voor schoolklassen met kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar. 

  

De start van de verhalenwedstrijd is tevens de kick off van de periode met activiteiten en 

communicatie naar de Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei 2011. Onder andere de 

prijsuitreiking van de verhalenwedstrijd zal rond de Wereldbiodiversiteitsdag zijn: de 

landelijke prijsuitreiking aan winnende scholen in NCB Naturalis en de prijzenuitreikingen 

aan winnende klassen in acht Natuurhistorische musea. 

  

Meer informatie over de Verhalenwedstrijd ‘De Groene Stad - Bomen Smaken Naar 

Meer’: http://www.kids4trees.nl/ 

Please note that this information has expired. 



EU-campagne ook van start 

De Europese Unie heeft gisteren een nieuwe campagne gepresenteerd. De campagne, 

met als slogan "Biodiversiteit: verbonden door leven" moet het alarmerende verlies aan 

biodiversiteit in de EU een halt toeroepen. 

Publicatiedatum 29/03/2011 

 

De Europese Unie heeft gisteren een nieuwe campagne gepresenteerd in Restaurant De 

Waag en op de Nieuwmarkt in Amsterdam. De campagne, met als slogan Biodiversiteit: 

verbonden door leven, moet het alarmerende verlies aan biodiversiteit in de EU een halt 

toeroepen. Ondanks wereldwijde inspanningen tonen studies aan dat de biodiversiteit - 

de rijke variëteit aan leven op aarde - in een duizelingwekkend tempo afneemt. Juist in 

het jaar 2010, door de VN uitgeroepen tot ‘Jaar van de Biodiversiteit’, moet de campagne 

Europeanen bewuster maken van het probleem. 

Uit de Eurobarometer over biodiversiteit blijkt dat een derde (34%) van de Europeanen 

heeft nog nooit gehoord van de term biodiversiteit. 28% heeft het woord weliswaar 

voorbij heeft horen komen, maar kent de betekenis niet. Het hoofddoel van de campagne 

is daarom om mensen vertrouwd te maken met de term biodiversiteit en met de 

potentiële gevolgen van het verlies ervan. Ook worden tips gegeven om zelf de 

achteruitgang tegen te gaan, zoals het eten van seizoensgroenten en -fruit. Janez 

Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu: “Biodiversiteit is de natuurlijke motor van 

onze toekomst. Ik hoop dat deze campagne de mensen bewuster maakt van de noodzaak 

om beter met de natuur om te gaan. We zijn daar immers allemaal afhankelijk van." 

Campagne: verbondendoorleven.eu 

De campagne bestaat uit de website www.verbondendoorleven.eu, een internetfilm, pr-

acties, straatkunst, advertenties en toepassingen op sociale media. Deze middelen 

worden ingezet in de eerste fase. Doel van de eerste fase is mensen licht te shockeren 

met beelden van dode dier- en plantsoorten, te zien binnen de context van een soort 

"plaats delict". De tweede fase, die half mei van start gaat, is erop gericht burgers te 

bewegen om zelf een rol te spelen in het behoud van biodiversiteit. Het thema dat steeds 

terugkomt, is het idee van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. De pan-

Europese campagne kost rond de 5 miljoen euro en zal tot eind 2010 worden gevoerd. 

De focuslanden zijn: Nederland, Spanje,  Bulgarije, Roemenië, Polen en Italië. 

 

Nieuw onderzoek naar kennis over biodiversiteit 

Uit de speciale Eurobarometer Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, 

die vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat de meeste Europeanen weinig weten over 

biodiversiteit. Slechts 38% van de Europeanen kent de betekenis van dit woord. Van de 

ondervraagden heeft 28% ervan gehoord, maar weet niet wat ermee bedoeld wordt. Een 

meerderheid van de Europeanen vindt het verlies aan biodiversiteit een ernstige zaak, 

maar denkt dat ze er niet persoonlijk door getroffen worden. Slechts 17% van de 

respondenten gelooft dat dit verschijnsel hen nu al raakt. Lucht- en watervervuiling zijn 

volgens burgers de grootste boosdoeners. Een kwart van de ondervraagden ziet de 



oorzaak van het verdwijnen van biodiversiteit in menselijk handelen, zoals rampen met 

olie in de zee en industriële ongevallen. Als belangrijkste reden voor hun gebrek aan 

acties tegen het verlies aan biodiversiteit, gaven burgers hun onwetendheid over de 

mogelijkheden. 

Achtergrond: het probleem met de biodiversiteit 

Over de hele wereld wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Zo sterven dier- en 

plantsoorten 100 tot 1000 maal sneller uit dan voorheen. Ruim een derde van alle 

bekende soorten wordt met uitsterven bedreigd. Wetenschappers schatten dat 60% van 

de wereldwijde ecosystemen in de afgelopen vijftig jaar schade hebben opgelopen. 

Vooral de mens is verantwoordelijk. Door bijvoorbeeld verandering in grondgebruik, 

overexploitatie van natuurlijke bronnen, niet-duurzame praktijken, vervuiling en de 

introductie van invasieve soorten. Ook de klimaatverandering speelt een rol. 

 

Half maart 2010 hebben de EU-ministers van Milieu een nieuwe doelstelling voor 

biodiversiteit bepaald. Het verlies aan biodiversiteit en de aftakeling van ecosystemen 

moet stoppen en de schade moet, voor zover mogelijk, vóór 2020 hersteld worden. 

Bovendien hebben zij een langetermijnvisie voor 2050 geformuleerd. Tegen die tijd moet 

de biodiversiteit beschermd zijn, op waarde geschat worden en op de juiste wijze 

hersteld zijn. Tot slot hebben de ministers opgeroepen om de biodiversiteitsdoelstellingen 

duidelijker te integreren in verschillende EU-beleidsplannen en strategieën 

2012 het Jaar van Mariene Biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten 

De Conventie voor Biologische Diversiteit heeft bepaald dat het thema voor het jaar 
2012 en de Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei 2012 zal zijn Mariene Biodiversiteit 
(en mariene ecosysteemdiensten). 

http://www.cbd.int/idb/ 

Betreffende URL http://www.cbd.int/idb/ 

Publicatiedatum 20/05/2011 

Please note that this information has expired. 

Extra activiteiten op 22 mei 

Wereldbiodiversiteitsdag in NCB Naturalis in 

Leiden 

Op zondag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitdag. NCB Naturalis organiseert  in 

samenwerking met de Coalitie Biodiversiteit daarom extra activiteiten voor 

kinderen en volwassenen. 

Betreffende URL http://www.naturalis.nl 



Bron http://www.naturalis.nl 

Publicatiedatum 24/05/2011 

Op zondag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitdag. NCB Naturalis organiseert  in 

samenwerking met de Coalitie Biodiversiteit daarom extra activiteiten voor 

kinderen en volwassenen. 

Kinderen kunnen hun krachten tegen elkaar meten in de speurtocht 'Strijd om de 

diversiteit' door aan de hand van opdrachtkaarten zo snel mogelijk de bio-

en geodiversiteit in Naturalis in kaart te brengen. 

Volwassenen kunnen kiezen uit twee themarondleidingen: De Biodiversiteitstoer en 

De Verkenning. 

In de Biodiversiteitstoer draait alles om biodiversiteit. De toer door de 

tentoonstellingen van NCB Naturalis toont de enorme variatie van het leven in het heden 

en verleden en geeft een indruk van deze verscheidenheid. Thema’s als soortenrijke en 

soortenarme groepen, hotspots op aarde waar opvallend veel soorten voorkomen en ook 

de Nederlandse natuur komen aan bod. 

In de rondleiding De Verkenning ervaar je de aarde als één groot natuurlijk systeem. 

De rondleider vertelt over de ontwikkeling van het leven op aarde aan de hand van 

bijzondere fossielen, skeletten van dinosauriërs, een mammoet en indrukwekkende 

dieren uit het heden, zoals de reuzenkrab. 

Ook kan iedereen spelenderwijs in de Biodiversiteitsquiz ontdekken wat biodiversteit 

nu eigenlijk is en zijn of haar opgedane kennis van de dag testen. 

In de nieuwe tentoonstelling LiveScience valt er van alles te beleven in 

het StudioLab.  In de interactieve theatervoorstelling kan het publiek vragen 

stellen aan de collectie-medewerkers van NCB Naturalis en wordt er extra 

aandacht besteed aan de diversiteit van schelpen. Om 11.00 en 15.00 uur start 

de voorstelling. 

Biodiversiteit is het leven in al zijn verschijningsvormen. Het is de gevarieerdheid van 

leven op aarde, van de kleinste schimmel tot de grootste dieren en van de Nederlandse 

polder tot het tropische regenwoud. De wetenschappers van NCB Naturalis brengen de 

rijkdom aan soorten in kaart en onderzoeken het ontstaan daarvan.  Het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis vormt sinds 28 januari 2010 samen met het 

Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland het Nederlands 

Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. 

Alle activiteiten zijn niet vooraf te reserveren en gratis met een toegangsbewijs voor het 

museum. Het gehele programma staat op www.naturalis.nl 

Please note that this information has expired. 

Tweede editie The Green Fashion Competition 

van start 



Biodiversiteit, ‘People, Planet en Profit’, MVO en duurzaamheid. Allemaal termen 

waarmee de strijd tegen slechte sociale omstandigheden en grote milieuschade bij 

kledingproductie wordt aangeduid. Om de waarde van biodiversiteit voor de samenleving 

te benadrukken en om de overgang naar een duurzame (mode)economie te stimuleren, 

organiseert de Amsterdam Fashion Week (AIFW) voor de tweede keer de Green Fashion 

Competition samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

 

Betreffen

de URL 

http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Leads/Tweede_editie_The_Green_Fashi

on_Competition_van_start_2011071833591/ 

Bron http://www.fashionunited.nl 

Publicatie

datum 
18/07/2011 

Geografis

che 

dekking 

Nederland 



Christiaan Maas van OAT Shoes en Lonneke Engel gaven afgelopen zaterdag 16 juli 2011 

de aftrap voor de tweede editie van de duurzame modewedstrijd. Tot 30 september 

2011 kan iedereen met een visie op 'de toekomst van de mode' zich als individu of als 

team inschrijven. 

Als deelnemer ontwerp je drie outfits en schrijf je een businessplan waarin je uitlegt hoe 

jouw ideeën bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. De finale vindt plaats tijdens de 

16e editie van AIFW in januari 2012. Anders dan bij de eerste editie, is de wedstrijd nu 

verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie is bedoeld voor modeondernemers die 

op dit moment al werkzaam zijn in de mode-industrie en die hun bedrijf (internationaal) 

naar een hoger plan willen tillen. De eerste prijs in deze categorie is 25.000 euro. De 

tweede categorie is voor jonge en startende modecreatieven die bezig zijn een 

onderneming op te zetten en kans willen maken op een prijs van 15.000 euro. 

De verwachtingen waren hoog gespannen tijdens de vernissage van The Green Fashion 

Competition. Bezoekers werden naar een donker machinegebouw geleid, waar aan het 

plafond een grote installatie hing van OAT schoenen, de tweede prijswinnaar van de 

eerste editie. Ondanks dat in het donker nog niet zoveel te zien was, was de installatie 

van Roosmarijn Vergouw indrukwekkend. Aan de muur waren vier ingeverfde, lekker 

ruikende lederen lappen te onderscheiden met daarvoor de vier nieuwe modellen. Na een 

korte videopresentatie van de nieuwe sneakermodellen werd het startsein gegeven voor 

de inschrijvingen van de volgende Green Fashion Competition door ambassadrice 

Lonneke Engel, oprichtster van Organiceyourlife.com. 

De vier winnende sneakermodellen van de Virgin Collectie van OAT zijn voor de nieuwe 

Limited Skin Collectie elk uitgevoerd in een kleur van het biologisch afbreekbaar leder. 

Het gecertificeerde ‘cradle to cradle’ leer is ontwikkeld in samenwerking met Hulshoff 

Leer. Dirk-Jan Oudshoorn, mede-oprichter het schoenenmerk, lichtte toe: “In de 

provincie Gelderland konden we subsidie krijgen voor de ontwikkeling van bio-based 

producten. We zagen in Hulshoff Leer een geschikte partner en toen hebben wij samen 

een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van ‘sustainable’ leer.” De bedrijven maken 

gebruik van het restproduct uit de vleesindustrie uit Duitsland en Nederland. Hierbij kan 

men (nog) niet aanduiden of het leer biologisch is.  

Na het winnen van de tweede prijs bij de eerste editie van The Green Fashion 

Competition is OAT shoes in korte tijd erg succesvol geworden. Het duurzame 

schoenenlabel verkocht in een half jaar tijd via de webshop aan vijftien Europese landen 

en het merk verkoopt momenteel in twaalf winkels in Duitsland, België, Spanje en 

Nederland. De nieuwe collectie is de kleuren rood, bruin, blauw en groen uitgevoerd. Er 

zijn van deze Limited Skin Collection in totaal slechts 340 items geproduceerd. De 

productie hiervan vindt in Bulgarije plaats. OAT Shoes zit ook aan tafel met ArtEZ om in 

oktober/ november workshops te verzorgen. 

Er was ook nog wat gemopper na de korte presentatie. Want waarom was er geen show 

van eerste prijswinaar Elsien Gringhuis? En waarom vertelde men niet meer over het 

proces achter het biodregradable leer? Elsien Gringhuis zullen we in ieder geval in een 

later stadium van de wedstijd terugzien. De organisatie van The Green Fashion 

Competition toonde ook nog een videocompilatie van de vijf principes ‘to sustain fashion’, 

maar hiervoor was de setting niet echt geschikt, want deze was slecht te volgen. 

 Yildiz Celie 

Please note that this information has expired. 



Doe mee aan de Tuinvlindertelling op 6 en 7 

augustus! 

Tel tijdens het weekend van 6 en 7 augustus 2011 een kwartier lang alle vlinders in je 

tuin. En geef je door wat je gezien hebt. Zo ben je eenvoudig waarnemer van de 

populaties van tuinvlinders en draag je bij aan een betere kennis van de natuur. Tegelijk 

ontdek je meer van de rijkdom van je eigen tuin! 

 

Betreffende URL http://www.vlindermee.nl/index.php 

Bron De Vlinderstichting 

Publicatiedatum 18/07/2011 

Op 6 en 7 augustus 2011 zal overal in Nederland en België door duizenden 

gezinnen gespeurd worden naar  vlinders  in de  tuin.  In 

België  al  voor  de  vijfde keer,  in Nederland dit  jaar de derde editie. Alle 

waarnemingen kunnen worden doorgegeven www.vlindermee.nl. 

Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de 

vlinders in je tuin te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En 

die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en 

klimaatverandering. Begin dit jaar werden er veel vlinders gezien. Door het warme 

voorjaar vlogen de vlinders volop. Helaas betekent dit niet dat het goed gaat met de 

vlinders. Als we naar het langjarig gemiddelde kijken, gaan veel soorten hard achteruit. 

En dat geldt ook voor de ‘gewone’ tuinvlinders: de citroenvlinder en de dagpauwoog 

bijvoorbeeld, hebben het zwaar. 

Iedereen kan meedoen door in de eigen tuin naar vlinders te kijken, ze op naam te 

brengen, te tellen en de aantallen door te geven via de 

website www.vlindermee.nl.  Meedoen is heel makkelijk: download het telformulier en 

eventueel de herkenningskaart en ga de tuin in! Dat kan in het weekend van 6 en 7 

augustus tijdens de tuinvlindertelling, maar je kan ook nu al beginnen. 

Op www.vlindermee.nl kan je aan het eind van iedere maand je vlinders doorgeven. Zo 

krijg je een mooi overzichtje van wat er maandelijks in je tuin rondvliegt. 

Het maakt niet uit of je de vlinders op een bloem hebt gezien of fladderend door de lucht. 

Belangrijk is wel dat je niet twee keer dezelfde vlinder telt. Daarom schrijf je alleen het 

grootste aantal vlinders op die je op eenzelfde moment hebt gezien. Zo weet je zeker dat 

je nooit vlinders dubbel telt.   

Stap 1: Bereid je voor 

http://www.vlindermee.nl/


Op www.vlindermee.nl kan je een handige vlinderkaart downloaden, zodat je alle 

tuinvlinders kan herkennen. 

Stap 2: Naar buiten 

Zoek vervolgens een plekje in de tuin, bijvoorbeeld bij een vlinderstruik, en tel een 

kwartier lang alle vlinders die je ziet. Noteer per soort het aantal dat je tegelijkertijd ziet. 

Deze aantallen kan je doorgeven via www.vlindermee.nl. 

Stap 3: Geef je waarnemingen door 

Registreer je eenmalig als vlinderteller (of gebruik je inloggegevens van vorig jaar). Voer 

het maximale aantal exemplaren dat je hebt gezien in. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Om vlinders naar je tuin te lokken zijn vooral bloemen met veel nectar belangrijk. 

Vlinders drinken van de nectar met hun lange tong. Er zijn veel bloemen en planten die 

veel nectar bevatten: denk aan vlinderstruik, lavendel, hemelsleutel, ijzerhard (verbena) 

en koninginnekruid. Vlinders zullen met name te vinden zijn op zonnige plekjes. 

Bekijk de Vlinderplanten-Top 50 

De smaak te pakken? Je kan elke maand de vlinders in je tuin tellen! Je waarnemingen 

worden opgeslagen in een persoonlijk account, waarin je onmiddellijk kan zien hoe het 

met de vlinders in je tuin is gesteld. 

Kijk voor meer informatie op www.vlindermee.nl of neem contact op met De 

Vlinderstichting  

Organisatie: De Vlinderstichting 

Telefoon: 0317-467346 

E-mail: info@vlinderstichting.nl 

Please note that this information has expired. 

Ontwikkeld in België: online rekentool 

Natuurwaardeverkenner 

In opdracht van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) is een 

online rekentool 'de Natuurwaardeverkenner' ontwikkeld die rekening houdt met de 

waardering van ecosysteemdiensten. De Natuurwaardeverkenner ondersteunt bij het 

kwantificeren en waarderen van ecosysteemdiensten in (infrastructuur)projecten met een 

impact op natuur en bij het bepalen van de meest geschikte locatie en inrichting van een 

natuurlandschap op basis van ecosysteemdiensten. 

Betreffende URL http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/586/13217 

Bron Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

Publicatiedatum 13/09/2011 

http://www.vlindermee.nl/
http://www.vlindermee.nl/tellingen.php
http://www.vlindermee.nl/


Zie voor meer 

informatie: http://rma.vito.be/natuurwaardeverkenner/index.php en http://bondbeterlee

fmilieu.be/page.php/30/586/13217 

Please note that this information has expired. 

Particuliere tuinen dragen steeds meer bij aan 

biodiversiteit 

Persbericht Vara's Vroege Vogels op 9 september 2011: 

Biodiverse tuinreservaten in opkomst. Nederland is binnen een half jaar ruim 

4.000 natuurtuinen rijker. 

Een half jaar na de aftrap in VARA’s natuur- en milieuprogramma ‘Vroege 

Vogels’ hebben meer dan 4.000 tuineigenaren zich aangesloten bij het project 

Tuinreservaten via tuinreservaten.nl. Dit betekent dat minstens 1,2 miljoen 

vierkante meter tuin milieu- en diervriendelijker is. Onder het motto 'Stop het 

Stenen Tijdperk' zijn acht natuurorganisaties samen met VARA’s ‘Vroege 

Vogels’ de strijd aan gegaan tegen de betegeling van particuliere tuinen in 

Nederland. 

Betreffende 

URL 

http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/actueel/tuinvogelberichten/q/

ne_id/459 

Bron 

VARA’s ‘Vroege Vogels’ voert de campagne samen met de 

Vogelbescherming, de Vlinderstichting, RAVON, de Zoogdiervereniging, 

de Bijenstichting, Groei en Bloei, Vivara, Natuurkalender en European 

Invertebrate Survey 

Publicatiedatu

m 
19/09/2011 

Iedere Nederlander met een tuin of tuintje kan meedoen aan Tuinreservaat. Met een 

paar aanpassingen de te vinden zijn op tuinreservaten.nl maken tuinbezitters hun tuin 

milieu- en diervriendelijker en tonen hun resultaat met een speciaal Tuinreservaten-

bordje. Samen maken zij een netwerk van ‘stepping stones’ dat plant en dier grote 

kansen biedt. 

De natuurvriendelijke tuin 

Van de zeven miljoen woningen in Nederland hebben er 5,1 miljoen een tuin (gegevens 

CBS 2009). Deze particuliere tuinen worden almaar belangrijker voor de biodiversiteit. 

Voor steeds meer planten en dieren is de natuur rond de bebouwing hun belangrijkste 

leefgebied. Was de merel een eeuw geleden een schuwe bosvogel, anno 2011 zijn de 

tuinen bij elkaar minstens even belangrijk voor deze vogel als alle officiële 

natuurgebieden. 

Ecologische hoofdstructuur van stadsnatuur 

Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor natuur is het hoog tijd om de kleine 

stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten en met elkaar te verbinden. Een 



ecologische hoofdstructuur van stadsnatuur. Tuinreservaten bundelt de krachten van de 

groene tegenstroom. Ook voor de waterhuishouding van Nederland is de natuurlijke tuin 

een groot winstpunt. Tientallen tuinreservisten stellen hun tuin open voor publiek, 

volgend jaar worden regionale open dagen georganiseerd. 

VARA’s ‘Vroege Vogels’ voert de campagne samen met de Vogelbescherming, de 

Vlinderstichting, RAVON, de Zoogdiervereniging, de Bijenstichting, Groei en Bloei, Vivara, 

Natuurkalender en European Invertebrate Survey. 

‘Vroege Vogels’ iedere zondag van 8:00-10:00 bij de VARA op Radio 1. 

Zie ook: vroegevogels.vara.nl 

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Noortje 

Bergmans, afdeling Communicatie & Marketing  

Please note that this information has expired. 

Video 'Over Bossen en mensen' 

Video over Bossen en mensen, biodiversiteit en de ecosysteemdiensten van bossen voor 

mensen. 

Betreffende URL http://www.desforetsetdeshommes.org/nl/de-film 

Bron GoodPlanet Stichting 

Publicatiedatum 19/09/2011 

Geografische dekking Mondiaal 

Zeer fraaie website met de officiële video van het Internationale Jaar van de Bossen. 

De video: http://www.desforetsetdeshommes.org/nl/de-film 

De website: http://www.desforetsetdeshommes.org/nl/home . Ook informatie over de 

grote fotowedstrijd met als thema: "Bossen en Mensen". 

De website van de UN / het Internationale Jaar van de 

Bossen: http://www.un.org/en/events/iyof2011/videos.shtml 

Please note that this information has expired. 

The Green Fashion Competition: inschrijven kan 

tot 30 september as. 

Are you, or do you know a talented fashion entrepreneur? Who can create exiting and 

‘catwalk-worthy’ fashion, while sustaining our world’s biodiversity? 



Enrol for The Green Fashion Competition via 

www.thegreenfashioncompetition.com/participate before September 30th 2011 and 

compete for €25.000,-, a show at Amsterdam International Fashion Week, workshops 

and much more! For further information please see attachment. 

The Green Fashion Competition aims to create the foundation for a fashion industry that 

is produced in a manner wherein biodiversity is preserved. The only way in which this can 

be done is when entrepreneurs are able to find a balance between the economical, 

ecological and social impact of their ideas; a balance between People, Planet and Profit. 

The Green Fashion Competition will provide the entrepreneurial talents within the Dutch 

fashion industry with coaching, support, an international platform and sizeable financial 

aid for launching their ideas. 

Betreffende URL http://www.thegreenfashioncompetition.com 

Bron Amsterdam International Fashion Week 

Publicatiedatum 20/09/2011 



 

Please note that this information has expired. 



Hogeschool Leiden en NCB Naturalis starten 

lectoraat Biodiversiteit 

Hogeschool Leiden en het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis hebben dr. 

Barbara Gravendeel per 1 oktober 2011 aangesteld als lector Biodiversiteit. Deze nieuwe 

lector is verbonden aan de opleiding Bio-informatica van het cluster Techniek en werkt 

nauw samen met dr. Willem van Leeuwen, de lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek 

in het TOPlab van de Hogeschool Leiden. 

Betreffende URL 

http://www.naturalis.nl/nl/over-

ons/pers/persberichten/2011/hogeschool-leiden-en-ncb-naturalis-

starten-lectoraat-biodiversiteit/ 

Bron NCB Naturalis 

Publicatiedatum 29/09/2011 

Geografische 

dekking 
Nederland 

Het doel van het lectoraat Biodiversiteit is het verrichten van onderzoek samen met 

docenten en studenten en het ontwikkelen van onderwijs zoals een nieuwe keuzeminor 

Applied Genomics. Studenten gaan toegepast onderzoek uitvoeren voor opdrachtgevers 

uit het Nederlandse bedrijfsleven met gebruik van de expertise over mondiale 

biodiversiteit die in NCB Naturalis aanwezig is. De nadruk zal liggen op genoom analyses. 

Innovatieve biodiversiteitproducten 

Bij het analyseren van een genoom worden veel nieuwe DNA barcoding markers 

gevonden waarmee een plant, dier of schimmel op naam gebracht kan worden. Van veel 

innovatieve biodiversiteitproducten is de taxonomische identiteit nog onvoldoende 

bekend. Voor deze groepen zullen nieuwe DNA barcoding markers ontwikkeld worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan algen uit bioreactoren, roofmijten ingezet bij biologische 

bestrijding van plagen, en planten die natuurlijke afweerstoffen produceren tegen 

malariamuggen. 

Persinformatie 

• Voor meer  informatie over Hogeschool Leiden kunt u contact opnemen met: 
Hogeschool Leiden, Dorothy Pillen-Warmerdam, senior communicatieadviseur, 
 

• Voor meer informatie over de inhoud van het lectoraat kunt u contact opnemen met: 
NCB Naturalis: Astrid Kromhout, communicatieadviseur, 

  Please note that this information has expired. 

Projectvoorbeelden gezocht: biodiversiteit, 

voeding en gezondheid 

http://www.naturalis.nl/media/cache/16/a3/16a3db406f84ea1c3b0eb3317c341ce2.jpg
http://www.naturalis.nl/media/cache/16/a3/16a3db406f84ea1c3b0eb3317c341ce2.jpg
http://www.naturalis.nl/media/cache/58/36/5836adf2d4b17b2fedee3a45bf659864.jpg
http://www.naturalis.nl/media/cache/16/a3/16a3db406f84ea1c3b0eb3317c341ce2.jpg
http://www.naturalis.nl/media/cache/58/36/5836adf2d4b17b2fedee3a45bf659864.jpg
http://www.naturalis.nl/media/cache/58/36/5836adf2d4b17b2fedee3a45bf659864.jpg


Op 25 januari 2012 organiseert ECNC opnieuw een Beursvloer Biodiversiteit als vervolg 

op het succes van de eerste editie in 2010 (zie hieronder). Hiervoor is ECNC op zoek naar 

projectvoorbeelden op het gebied van biodiversiteit, voeding en gezondheid. 

Betreffende URL http://www.biodiversiteitbrabant.nl/index.php?pagina_id=233 

Bron ECNC-European Centre for Nature Conservation 

Publicatiedatum 13/10/2011 

Beursvloer Brabantse Parels van Biodiversiteit 

De beursvloer wordt georganiseerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de 

Brabantse Taskforce Biodiversiteit. Dit jaar is het thema: biodiversiteit, voeding en 

gezondheid. Projecten op het grensvlak van deze drie thema’s zijn bijvoorbeeld: 

stadslandbouw, buurtmoestuinen (bijv. natuursuper), stadsparken, groene daken, 

zelfpluktuinen, duurzame catering en kantines, goei eete, vlindertuinen, smulbossen, 

biowalking, de keten van eten etc.  

Kent u dergelijke projecten of initiatieven waarbij biodiversiteit een rol speelt bij de 

productie, verwerking en consumptie van voedsel, in de gezondheidszorg of voor ons 

welzijn? 

Laat het dan weten via vonmeijenfeldt@ecnc.org (liefst met contactgegevens en/of 

website) of bellen Peter von Meijenfeldt. 

Please note that this information has expired. 

Nu beschikbaar: Handleiding The Green Fashion 

Competition 

Voor deelnemers aan de wedstrijd The Green Fashion Competition is 

een handleiding ontwikkeld door AIFW en CREM. De handleiding geeft de relatie 

tussen mode en biodiversiteit weer. 

The Green Fashion Competition: Sewing the seeds for the future of fashion 

 Betreffende URL http://www.thegreenfashioncompetition.com/competition 

Bron Amsterdam International Fashion Week 

Publicatiedatum 24/10/2011 

Amsterdam International Fashion Week is naast The Green fashion Competition druk 

bezig met de voorbereidingen van andere wedstrijden voor Green Design en Green 

Architectuur. 

 Over the Green Fashion Competition en AIFW 



Met the Green Fashion Competition ambiëren AIFW en het Ministerie van EL&I een 

verandering te initiëren naar een duurzamere mode-industrie. Dit doen zij door een 

bruikbaar ‘prijzenpakket’ in het vooruitzicht te stellen waarmee de winnaars echt kunnen 

starten als modeondernemers. Behalve geldprijzen voorziet the Green Fashion 

Competition de jonge ondernemers ook van workshops op het gebied van business en 

creatie, een platform tijdens de16e editie van AIFW en expertise van het AIFW netwerk. 

De United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) werkt samen met 

the Green Fashion Competition aan het ondersteunen van talentvolle ondernemers. De 

AIFW is in juli 2011 door sublime magazine onderscheiden met de Best International 

Fashion Week 2011 Award.  

The Green Fashion Competition: Sewing the seeds for the future of fashion 

 THE GREEN FASHION COMPETITION IS CHALLENGING YOU TO: 

Design three outfits and write a business plan, which explain how your fashion 

enterprise contributes to sustaining Biodiversity. 

Entrepreneurs with a vision on ‘the future of fashion' are eligible to participate in The 

Green Fashion Competition. The competition is open for Dutch nationals as well as all 

international citizens. If you live outside of the Netherlands and enrol for The Green 

Fashion Competition, please be aware that we are not eligible to refund any travel fees or 

costs made in expense of the competition and that, in the case that you are one of the 

eight finalists, we do require participation in the grand finale in January 2012. 

The competition is divided into two categories. To participate with the competition you 

must choose one category, which is in accordance to your current position and enrol 

before September 30th 2011. Enrolment is obligatory for participation in The Green 

Fashion Competition. During the first round positioning in the correct category will be 

checked. 

Please note that this information has expired. 

Brochure 52 Tips voor Biodiversiteit 

Er is een compactere uitgave van het boekje met 366 tips voor Biodidiversiteit uit. 



 

Betreffende 

URL 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiv

ersity_tips/nl.pdf 

Publicatiedat

um 
03/01/2012 

2012 het Jaar van de BIJ 

Op 1 januari 2012 is het Jaar van de BIJ officieel van start gegaan. 

Bijen zijn zeer nuttige dieren, die met het bestuiven van bloemen een essentiële 
bijdrage aan de voedselproductie en biodiversiteit leveren. Maar door verschillende 
oorzaken is er al jaren sprake van een verontrustende bijensterfte en achteruitgang 
van bijenvolken. 

Het Jaar van de Bij  is een project van KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en 
IVN. Verder werken mee: Vroege Vogels, KNNV Uitgeverij, Naturalis, Alg. Ned. 
Imkervereniging, Bionext, EOSTA, het Bijenhuis, de Traay, Vivara, Boerenbond, 
Welkoop. 

Het doel van het Jaar van de Bij is de aandacht te vestigen op de ernst van deze 
achteruitgang, en zo de bij te helpen overleven. 

Het gezamenlijke motto" "Help de bij te( over)leven!". Een heel jaar is er aandacht 
voor wilde- en honingbijen. Publiek en overheden krijgen 
via http://www.jaarvandebij.nl/ volop informatie, handreikingen en goede 
voorbeelden. 



Ook te volgen via Facebook: http://nl-nl.facebook.com/pages/Jaar-van-de-Bij-
2012/316700105022899 

 

Betreffende URL http://www.jaarvandebij.nl/ 

Publicatiedatum 10/01/2012 

Please note that this information has expired. 

zaterdag 14 januari 2012 - Bijendag in 

LiveScience bij NCB Naturalis 

Zaterdag 14 januari 2012 is er een speciale bijendag in LiveScience bij NCB 
Naturalis. Van 11.00 tot 16.00 uur komen bijenexperts van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging (Sectie Hymenoptera) samen om naar allerlei 
exemplaren te kijken. Ze buigen zich over deze moeilijk te determineren insecten. 
Iedereen is van harte welkom. Je kunt al je vragen stellen over bijen en ze onder de 
microscoop bewonderen. 

Toegang is gratis, met entreebewijs voor museum Naturalis. 

De bijendeskundigen zijn aanwezig van 11.00 tot 16.00 uur. 

 Foto Albert de Wilde_Coelioxys elongata 



 

  

Betreffende URL http://www.naturalis.nl/nl/bezoek/agenda/2012/01/14/bijendag/ 

Publicatiedatum 10/01/2012 

Geografische dekking Nederland, 

Bijen zijn lastig op naam te brengen. Er zijn sterk gelijkende soorten en parasietbijen 
die op wespen lijken. Daarom komen de specialisten regelmatig samen om elkaar 
hierbij te helpen. Ze testen determinatietabellen, een soort checklists, op basis 
waarvan ze de diverse soorten bijen uit elkaar kunnen houden. Exemplaren uit hun 
eigen collecties worden onder de loep genomen. Iedereen is van harte welkom te 
komen kijken, vragen te stellen over bijen (en als het zo uitkomt weten de 
entomologen ook wel iets van wespen), en mee te kijken naar meegebrachte 
exemplaren onder de microscoop. 

2012 is het Jaar van de Bij. 

Please note that this information has expired. 

Biodiversiteit verschaft 14,6 miljoen jobs in 

Europa 

Zeven procent van de Europese jobs hangt af van ecosysteemdiensten. Deze vaststelling 

komt uit een rapport over de sociale dimensie van het beleid inzake biodiversiteit, waar 

Natuurpunt de aandacht op vestigt. Vooral landbouw en visserij zijn afhankelijk van 

biodiversiteit. Daardoor is in ontwikkelingslanden maar liefst 35 procent van alle 

jobs verbonden met ecosysteemdiensten. 

De Europese Commissie gaf, onder meer het Institute for European Environmental Policy 

(IEEP), de opdracht om de sociale aspecten van biodiversiteit te onderzoeken, in het 

bijzonder de band met tewerkstelling en de waarde van biodiversiteit voor kwetsbare 

plattelandsgemeenschappen. Volgens Natuurpunt brengen dergelijke rapporten de link 

tussen economie en ecologie meer onder de aandacht van beleidsmakers . 



Biodiversiteit heeft ontegensprekelijk een invloed op het welzijn van mensen. 

Biodiversiteit draagt bij tot levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zoals proper water 

en de bescherming tegen natuurrampen. Het schept ook werkgelegenheid, zowel direct 

(boer of visser) als indirect (bijvoorbeeld toerisme). 

In de EU zijn maar liefst 14,6 miljoen jobs direct of indirect maar alleszins sterk 

afhankelijk van ecosysteemdiensten. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs over 927 

miljoen arbeidsplaatsen, of 35 procent van het totaal. Biodiversiteitsverlies en de 

gevolgen voor ecosysteemdiensten zullen zich dus harder doen voelen voor de vele 

boeren en vissers in ontwikkelingslanden. 

In de EU zijn er niet alleen minder jobs die direct afhankelijk zijn van 

ecosysteemdiensten, voor jobs die er indirect afhankelijk van zijn, bestaan ook meer 

alternatieven. Een aantal gemeenschappen in de EU kan echter met even grote 

problemen kampen. De auteurs van de studie geven de bewoners van bergdorpen als 

voorbeeld. 

Het rapport adviseert om biodiversiteit en de sociale aspecten daarvan beter te 

integreren in het beleid. Dat is mogelijk door iedereen te overtuigen van de voordelen 

van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en door ecosysteemdiensten te vergoeden. 

Tevens is het nodig dat beleidsbeslissingen en subsidies die het verlies van biodiversiteit 

in de hand werken, binnen een duidelijke termijn worden stopgezet. 

In dezelfde lijn moet geëvalueerd worden welke aspecten van het Europees beleid een 

hinderpaal zijn voor het bereiken van de Milleniumdoelstellingen. De onderzoekers 

breken ook een lans voor het Nagoya-protocol dat de toegang tot en het profijt van 

genetische rijkdommen regelt. “Laat ecosysteemdiensten deel uitmaken van 

ontwikkelingshulp en lokale gemeenschappen mee beslissen over landgebruik”, luidt het 

nog. 

Meer info: The Social Dimension of Biodiversity Policy 

Bronnen: Eigen verslaggeving/Beleidflits Natuurpunt en VILT 

Betreffende 

URL 

http://www.vilt.be/Biodiversiteit_verschaft_146_miljoen_jobs_in_Europ

a 

Bron Eigen verslaggeving/Beleidflits Natuurpunt en VILT 

Publicatiedatu
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10/01/2012 
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Uiteenlopende drijfveren t.a.v. natuur: de sleutel 

voor scenario’s, passend natuurbeleid en nieuwe 

perspectieven voor coalities tussen sectoren 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 26 januari 2012 aan 
staatssecretaris Bleker van EL&I de scenariostudie ‘ Natuurverkenning 2010-
2040: visies op de ontwikkeling van natuur en landschap’ . 



De Natuurverkenning maakt zichtbaar dat partijen in de samenleving heel 
verschillende motieven hebben om zich met natuur bezig te houden. Deze 
uiteenlopende drijfveren doortrekkend naar de toekomst vormen zich meerdere 
toekomstbeelden, aanknopingspunten voor nieuw natuurbeleid en nieuwe 
perspectieven voor vitale coalities tussen natuur en andere sectoren als bouw, zorg 
en water. 

De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren. Provincies, 
waterschappen en (samenwerkingsverbanden van) gemeenten zijn hierbij belangrijk. 

De vier scenario’s in de Natuurverkenning 2010-2040 laten zien dat Nederland er 
heel verschillend kan uitzien in 2040, afhankelijk van het beleid dat nu wordt 
gevoerd. Eén van die toekomstbeelden (‘vitale natuur’), toont hoe Nederland eruit 
kan zien als het beleid zich richt op het behoud en herstel van internationaal 
belangrijke biodiversiteit. De tweede (‘beleefbare natuur’) als het zich concentreert op 
het ontwikkelen van recreatiegroen, vooral in de buurt van grote steden. Het derde 
scenario (‘functionele natuur’) laat zien wat de gevolgen kunnen zijn als we de 
diensten die de natuur levert duurzamer gebruiken. Tot slot toont het laatste 
toekomstbeeld (‘inpasbare natuur’) de gevolgen van het versterken van de 
economische lusten van natuur en de vermindering van lasten van wet- en 
regelgeving. In de praktijk zullen combinaties van deze scenario’s voorkomen, 
waarbij Nederland tenminste zal moeten voldoen aan haar internationale 
verplichtingen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de 
Natuurverkenning:  http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/ 

Ga voor de publicatie Natuurverkenning 2010-2040 
naar: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2012-
Natuurverkenning-2010-2040-50041400.pdf 

  

Betreffende URL 
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/nieuwe-coalities-

essentieel-voor-toekomst-natuur-en-landschap 

Bron PBL 

Publicatiedatum 30/01/2012 
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Nederlandse multinationals richten Dutch 

Sustainable Growth Coalition op 

Nederlandse multinationals richten Dutch Sustainable Growth Coalition op 



27-01-2012 - Nederlandse multinationals gaan gezamenlijk business modellen 
gebaseerd op duurzame groei bevorderen en promoten. Hiervoor hebben ze de 
Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) opgericht. Het initiatief, genomen door 
Akzo Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever, 
krijgt volle medewerking en steun van VNO-NCW en wordt gefaciliteerd door Ernst & 
Young. Jan Peter Balkenende, voorzitter van DSGC en partner bij Ernst & Young, 
kondigde dit initiatief gisteren aan tijdens het World Economic Forum in Davos. 

Betreffen

de URL 

http://www.vno-

ncw.nl/Pers/Persberichten/Pages/Nederlandse_multinationals_richten_Dutch

_Sustainable_Growth_Coalition_op_391.aspx 

Bron VNO-NCW 

Publicatie

datum 
02/02/2012 

De Dutch Sustainable Growth Coalition is een groep Nederlandse multinationals die 
actief wil bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Zij hebben het afgelopen 
decennium duurzaamheid in hun eigen bedrijfsstrategie geïncorporeerd en krijgen 
daarvoor erkenning in internationale duurzaamheids benchmarks. Ze delen de visie 
dat financiële en economische groei samen gaat met het creëren van winst voor 
mens, milieu en maatschappij. Ze zijn ervan overtuigd dat het duurzame groeimodel 
hét business model is voor de toekomst. 
 

De leden van DSGC hebben zich gecommitteerd om business modellen gericht op 
duurzame groei te bevorderen volgens het principe van Shape, Share en Stimulate: 
het ontwikkelen van duurzame bedrijfsstrategieën, gericht op het creëren van 
toegevoegde waarde voor zowel het bedrijf als haar stakeholders (Shape), het delen 
van goede voorbeelden (Share) en het aanjagen van het debat door leiderschap en 
het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen (stimulate). 
 

De Dutch Sustainable Growth Coalition is ervan overtuigd dat onze wereld in de 
toekomst duurzaam moet zijn. In 2050 zal de wereld 9 miljard bewoners hebben. Dit 
stelt ons voor enorme uitdagingen met betrekking tot productie en consumptie, het 
gebruik van natuurlijke bronnen, sociale gelijkheid en het klimaat. Bedrijven hebben 
de deskundigheid om innovatieve oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen. 
Vooral wanneer duurzaamheid is geïntegreerd in hun businessmodellen. Veel 
Nederlandse multinationals werken al langs deze lijn. Het is hun overtuiging dat een 
businessmodel gebaseerd op duurzame groei kansen creëert voor bedrijven en hun 
concurrentiepositie versterkt. Duurzaamheid is een aanjager van economische groei 
geworden. 
 

Angélique Heijl, persvoorlichter VNO-NCW 
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Haags Milieucentrum gaat bijen monitoren 



Het Haags Milieucentrum (HMC) start binnenkort met de Monitor Wilde Bijen. Doel 
hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den 
Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen daarop heeft. 

Globaal worden er twee beheertypen onderzocht: gebieden binnen en buiten de 
ecologische zones van Den Haag. Zowel particuliere tuinen als openbare parken, 
plantsoenen en natuurterreinen worden gemonitord. 

Het Haags Milieucentrum roept vrijwilligers op om te helpen met het monitoren. In 
overleg wordt een gebied vastgesteld, waarbinnen ze hun eigen monitorplek 
bepalen. Die bezoeken ze vervolgens in twee perioden in voorjaar en zomer. Het 
HMC organiseert bijeenkomsten om de deelnemers kennis en vaardigheden op 
bijengebied bij te brengen, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdagavond 21 
maart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@haagsmilieucentrum.nl. 
 

De Monitor Wilde Bijen is een van de activiteiten die het HMC onderneemt in het 
kader van het Jaar van de Bij. Dit jaar is uitgeroepen om aandacht te vragen voor de 
bedreigingen waaraan deze belangrijke bestuivers blootstaan. 

Zie voor meer informatie www.haagsmilieucentrum.nl > Natuur en water > Jaar van 
de Bij. 
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