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Voorstelling van het project

1. Inleiding
Planten- en diersoorten verdwijnen in snel tempo, door toedoen van de mens. Dat is niet alleen erg voor die planten en dieren 
zelf, maar ook voor ons. Want met de biodiversiteit verdwijnen ook alle economische, culturele en medische diensten die de 
natuur ons bewijst. Van Dyck, Wat hebben wij aan biodiversiteit?, EOS, Januari 2010, Nr. 1, p.56-57

Om de onophoudelijke afname van de biologische verscheidenheid een halt toe te roepen, riepen de Verenigde Naties het jaar 
2010 uit tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het ecologische, sociale en economische welzijn van onze huidige en 
toekomstige generaties staat eens te meer op het spel. Het wordt hoog tijd dat iedereen zijn steentje bijdraagt tot het behoud 
van de biodiversiteit. En zeg nu zelf, waar kan je beter beginnen dan in je onmiddellijke omgeving?

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) werpt het Museum 
voor Natuurwetenschappen zich in de strijd voor het behoud van de biodiversiteit. Aan de hand van een rondreizende 
tentoonstelling met infopanelen en animaties wil het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC), een dienst van het Museum 
voor Natuurwetenschappen, jongeren meer over de natuur en de biodiversiteit in de stad bijbrengen. Van 31 maart 2010 tot en 
met 1 maart 2012 trekt BiodiverCity langs de 19 Brusselse gemeenten. Een bezoek aan de tentoonstelling is GRATIS.

BiodiverCity is een workshop-expo over biodiversiteit in Brussel voor kinderen van 6 tot 12 jaar, in groep. Samen met een 
animator van het Museum voor Natuurwetenschappen overloop je op interactieve wijze vier onderdelen in deze tentoonstelling. 
Ontdek in het eerste deel wat biodiversiteit betekent en formuleer eens zelf een toepasselijke omschrijving. Niet alleen in je 
tuin, maar ook in je huis, het park, het bos ... vind je biodiversiteit. Het tweede deel van de tentoonstelling leert je dat je overal 
biodiversiteit vindt! De biodiversiteit blijft echter lang niet altijd dezelfde. Enerzijds kan ze erop achteruitgaan, maar anderzijds 
ook verbeteren … we kunnen spreken van een broos evenwicht. In het derde deel komen de factoren die de biodiversiteit 
beïnvloeden aan bod. Speel samen met ons het help-de-biodiversiteit-spel in het vierde deel en leer hoe je de biodiversiteit in 
je onmiddellijke omgeving een handje kan toesteken!

Vorige tentoonstellingen die het BNEC organiseerde: 

 
 

 2. Kenmerken van de tentoonstelling
BiodiverCity is een workshop-expo. Dit houdt in dat de nadruk vooral ligt op (inter)actief ontdekken voor kinderen van 6 tot 12 
jaar, in groep. De kinderen worden ontvangen in een ruimte die helemaal voorzien is van een decor met herkenbare situaties 
uit het alledaagse leven. Op deze manier kunnen ze zich gemakkelijker inleven in het onderwerp. Zo wordt de stap naar 
actieve deelname kleiner. De tentoonstelling is tekstloos en de animator past de inhoud en het niveau aan naargelang de 
leeftijd van de kinderen. Op deze manier bepaalt een groep mee wat en hoeveel ze leert. De aangeboden inhoud is op een 
eenvoudige manier gevisualiseerd zodat zowel jongere als oudere kinderen goed kunnen begrijpen waarover het gaat. De 
inhoud kadert binnen de eindtermen voor het basisonderwijs. 

Kleurig Brussel 6 Miljard Mensen Vogels in de StadWaterL’eauMini-Jungle
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    Deel 1 : Biodiversiteit?

Wat is een gen? Een gen is een deel 
van het DNA dat een erfelijke eigenschap 
overbrengt. Hoe groter de gelijkenis tussen 
soorten, hoe meer genen ze gemeenschappelijk 
hebben. Zo is 99% van onze genen identiek met 
deze van chimpansees.

Wat is een ecosysteem? Een ecosysteem is 
een dynamisch geheel van planten, dieren, 
zwammen en micro-organismen en hun niet-
levende omgeving, die op een bepaalde plaats 
een functionele eenheid vormen (zoals een meer 
met vissen, algen en waterplanten als levende 
bestanddelen en het water, de bodem en het 
klimaat als omgeving).

Beeld je eens een levenloze stad in met 
alleen gebouwen en zonder planten, dieren 
en zelfs mensen… Voelt dit niet vreemd 
aan? Voeg er zelf leven in verschillende 
vormen en kleuren aan toe en breng de 
stad stap voor stap weer tot leven! Het eerste 
deel van de tentoonstelling is opgevat als een inleiding 
met als doel de bezoekers zelf een goede omschrijving te 
laten ontwerpen van biodiversiteit. 

Het decor van dit eerste deel bestaat uit onderstaande figuur. 

Er wordt een stad op afgebeeld waarin enkel straten, 
gebouwen, auto’s en andere structurele elementen te vinden 
zijn. Dit beeld wekt bij de bezoekers het gevoel op dat er iets 
ontbreekt. Na enig onderzoek blijkt er leven (bios) in het decor 
te ontbreken. De bezoekers kunnen daarop voorstellen om 
verscheidene (diverse) levensvormen zoals planten, dieren, 
mensen … aan de lege stad toe te voegen. De animator leidt 
dit alles in goede banen en legt uit dat biodiversiteit zich op 
drie niveaus afspeelt: diversiteit op soortniveau, genetische 
diversiteit en diversiteit van ecosystemen. 

Met diversiteit op soortniveau wordt de verscheidenheid 
van alle verschillende soorten planten, dieren, zwammen en 
micro-organismen bedoeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
alle soorten spinnen, vlinders, vogels, vissen, paddenstoelen 

of bacteriën. 
Onder genetische diversiteit 

verstaan we  de verscheidenheid 
aan genen in planten, 

dieren, zwammen en 
micro-organismen. Zo zijn 

roodborstjes, merels, eksters en 
uilen allemaal vogels, maar door 

de genetische verscheidenheid  zien 
ze er onderling toch heel verschillend 

uit. 

En ten laatste kunnen we het ook iets ruimer bekijken want 
de diversiteit van ecosystemen omvat alle verschillende 
levensgemeenschappen die op aarde bestaan, zoals 
tropische of gematigde bossen, woestijnen, moerassen, 
rivieren, bergen, koraalriffen ... maar ook de landelijke en 
stedelijke omgeving. 

Leuke weetjes

Van de naar schatting 55 000 soorten in België, zijn er 36 300 
soorten effectief waargenomen en zouden er nog een 19 000 
–tal onopgemerkt in ons land leven. 

Op onze aarde verdwijnt er naar schatting elke 13 minuten 
onherroepelijk een soort. Wetenschappers schatten dat 20% 
van de huidige soorten zal verdwenen zijn tegen 2025. Tegen 
2050 zou dit zelfs kunnen oplopen tot 50%. Als we nu geen 
actie ondernemen, zal de biodiversiteit binnen 40 jaar dus 
vermoedelijk meer dan gehalveerd zijn. 

In België zijn tussen een derde en de helft van de soorten 
in meerdere of mindere mate bedreigd. Onder andere met 
de boomkikker, de otter en het gentiaanblauwtje gaat het de 
slechte kant uit. 

In Vlaanderen leven er 60 soorten zoogdieren, 159 soorten 
broedvogels, 19 soorten amfibieën en reptielen, 64 soorten 
dagvlinders, 604 soorten spinnen, 1416 soorten hogere 
planten, 550 soorten paddestoelen en meer dan 800 soorten 
mossen en korstmossen.
Hoe groter de genetische verscheidenheid 
binnen een populatie, hoe beter deze populatie 
zich kan aanpassen aan verstoringen en hoe 
groter de kans op overleven. 
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Van de kleinste tuin tot de grootste natuurgebieden, van een 
bloembak tot een boom, overal schuilt er leven. Biodiversiteit 
vind je overal en ze is nergens dezelfde. Een kleine wilde 
tuin kan een grotere verscheidenheid aan levensvormen 
omvatten dan een omvangrijk, maar eentonig beukenbos. De 
kenmerken van een levensgemeenschap bepalen sterk de 
biodiversiteit erin. Observeer en vergelijk samen met ons de 
biodiversiteit in de volgende ecosystemen: een dode boom 
in een tuin, een levende boom in een laan, een park met een 
vijver, de bodem in een moestuin, een gevarieerd bos en het 
Zoniënwoud. Je zal zeker heel wat verschillen opmerken! 

De bezoekers worden verdeeld in kleine groepjes en 
ontvangen een spelbord (A3) waarop een bepaald decor 
uit de tentoonstelling is afgebeeld. Elk groepje bestudeert 
een ander ecosysteem. Door observatie komen de 
leerlingen te weten welke dieren, planten, paddestoelen of 
zelfs micro-organismen er in een afgebakend deel van het 
ecosysteem voorkomen. Enerzijds bepalen de leerlingen 
de soortenrijkdom om de diversiteit aan soorten te meten 
en anderzijds tellen ze de mate waarin een bepaalde soort 
voorkomt in het bewuste ecosysteem. Ze geven dit aan op 
hun spelbord met behulp van klevertjes van klittenband met 
verschillende maten en waarden. De animator begeleidt de 
opdracht en legt bepaalde aspecten verder uit. De grootste 
biologische verscheidenheid vind je niet altijd waar je denkt 

ze te vinden! Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat 
de biodiversiteit in een stedelijke omgeving groter kan zijn 
dan op het platteland. Ecosystemen evolueren voortdurend 
in tijd en ruimte en elke levensvorm heeft er een bepaalde 
rol in. Een ecosysteem omvat alle interacties tussen levende 
wezens en hun omgeving en bestaat uit twee elementen: een 
omgeving met bepaalde fysische en chemische kenmerken 
en een geheel van organismen die erin leven. 

Leuke weetjes

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,9 miljoen levende soorten 
beschreven. Toch zijn er heel wat soorten nog niet gekend.
want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er momenteel 
vermoedelijk tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, 
planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. 

Loof- en naaldbossen, gras- en weilanden, heiden en 
duinen, vennen en moerassen, meren en rivieren en 
het Noordzee-ecosysteem horen tot de belangrijkste 
ecosystemen in België. 

In België zijn er 73 soorten zoogdieren en meer dan 
17 000 soorten insecten! 

De biomassa is de totale massa van alle individuen van 
een soort of groep van soorten op een bepaalde plaats. 
Zo bedraagt bijvoorbeeld de massa van alle regenwormen in 
een hectare weiland gemiddeld meer dan een ton. 

Een populatie is een groep individuen van eenzelfde soort die 
in eenzelfde gebied leven. 

In Brussel zijn er 48 soorten zoogdieren, waarvan er 36 
bedreigd zijn. Het Zoniënwoud herbergt 137 soorten spinnen 
en in de stadsparken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
leven meer dan 16 verschillende soorten mieren. 

Uit inventarisaties van Leefmilieu Brussel en andere 
organisaties blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 700 
verschillende soorten planten en 900 soorten paddenstoelen 
telt. Een vierde van de 700 soorten planten is echter niet 
inheems! 

Suggesties voor in de klas

Beschik je over een computer en internettoegang 
in je klas? Neem dan zeker eens een kijkje op 
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en zet je in voor de 
biodiversiteit via eenvoudige gebaren en keuzes! 

Het Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake biologische 
diversiteit ontwikkelde een interactieve bloemlezing over 
de biodiversiteit in België: AMAI biodiversiteit. Ontdek dit 
samenspel van beeld en klank online op 
www.natuurwetenschappen.be/institute/structure/biodiv/amai. 

Deel 2: Biodiversiteit overal?
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Ecosystemen veranderen in de loop van de tijd onder invloed 
van verschillende factoren. De biodiversiteit ondergaat 
voortdurend veranderingen, ze evolueert. De interacties tussen 
de verschillende organismen in een ecosysteem compenseren 
elkaar en zorgen er mee voor dat er een bepaald evenwicht 
wordt bereikt. Het evenwicht kan echter verstoord worden 
door externe factoren of gebeurtenissen: een reeks droge 
zomers, koude en lange winters en menselijke activiteiten 
zoals overbemesting, intensieve teelten, ontbossing, aanleg 
van wegen ... De soms onophoudelijke drang van de mens om 
zijn leefomgeving te (her)vormen maakt het de biodiversiteit 
niet altijd even gemakkelijk. Niet alle veranderingen leiden 
tot een verrijking van de biodiversiteit. Ondanks onze 
afhankelijkheid van de biodiversiteit om te overleven, zijn we 
vaak zelf verantwoordelijk voor de achteruitgang ervan. Om te 
voldoen aan de onophoudelijke vragen van de maatschappij 
naar voedsel, transport, energie, infrastructuur, recreatie 
en andere sociale, economische en culturele diensten, staan 

we onvoldoende stil bij de wijze waarop dit 
allemaal gebeurt. Maar al te snel stemmen we 
er mee in om zo snel, eenvoudig en goedkoop 
mogelijk vooropgestelde doelen te bereiken, 
ongeacht de gevolgen van de gebruikte 
methodes. Vervuiling, vernietiging van habitats, 
verspreiding van invasieve vreemde soorten, 
overexploitatie, klimaatverandering en andere 
soorten korte- en langetermijnveranderingen 
liggen steeds op de loer. 

In dit deel van de tentoonstelling overlopen we enkele 
elementen waarvan we weten dat ze de biodiversiteit 
beïnvloeden. Om de nadruk niet steeds te leggen op de 
achteruitgang en omdat we jongeren zeker niet met de 
vinger willen wijzen hieromtrent, zullen zowel factoren die 
de biodiversiteit bevorderen als factoren die de biodiversiteit 

verminderen, aan bod komen. Het is belangrijk dat jongeren 
de biodiversiteit in hun buurt goed leren kennen. Via onze 
tentoonstelling beogen we zo een bewustwording betreffende 
de bedreigingen van de biodiversiteit. Bovendien willen 
we ook instrumenten aanreiken om de biodiversiteit in de 
onmiddellijke omgeving een handje te helpen!

In deze tentoonstelling verdelen we enkele elementen 
die de biodiversiteit beïnvloeden in vier thema’s (vier 
dobbelstenen): ruimtelijke ordening, verscheidenheid van 
teelten (en intensieve teelten), vervuiling en gebruik van 
schadelijke stoffen en ten slotte het inbrengen van invasieve, 
vreemde soorten. Elk thema omvat drie mogelijke factoren 
die de biodiversiteit positief of negatief kunnen beïnvloeden. 
De bezoekers mogen éénmaal werpen met elk van de vier 
dobbelstenen. De op deze manier willekeurig gekozen 
factoren worden dan aan de hand van het decor en concrete 
voorbeelden door de animator besproken. 

Landschapsherinrichting en 
intensivering van de landbouw

Deel 3: Biodiversiteit, een broos evenwicht!

Een habitat is een leefomgeving waarin een 
bepaalde soort voedsel, water, beschutting en 
ruimte vindt, aangepast aan haar behoeften. 
De habitat van de rode eekhoorn is bos in 
gematigde streken. 

Een invasieve vreemde soort of invasieve exoot 
is een vreemde soort die een grote expansie 
kent en daardoor de inheemse biodiversiteit, 
de economie en/of de volksgezondheid in 
gevaar brengt.
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Onder invloed van de mens zijn het milieu en het uitzicht 
van landschappen de afgelopen honderd jaar enorm 
veranderd. Het bodemgebruik en de landbouw spelen 
hier een belangrijke rol in. Vroeger waren er meer open 
landschappen met hagen, wegbermen, boomgaarden en 
een rijke biodiversiteit. De toename van intensieve teelten 
en de eenvormigheid van de landbouw brengen stereotiepe 
landschappen en een afnemende biodiversiteit met zich 
mee. Landschapselementen zoals onder andere hagen 
en wegbermen verdwijnen en het aantal schuilplaatsen 
en voedselbronnen voor allerlei wilde dieren en planten 
neemt af. De natuur raakt versnipperd door de uitbreiding 
van woongebieden en de aanleg van wegen. Veel dieren 
en planten worden bijgevolg geconfronteerd met een 
vernietiging van hun habitat. Het aanplanten van gevarieerde, 
inheemse hagen, het beschermen van de leefomgeving van 
bepaalde dieren en planten en een degelijke investering in 
duurzame landbouw kunnen een goede basis vormen voor 
de heropleving van de natuur en de biodiversiteit!

Vervuiling en het gebruik van scha-
delijke stoffen

Het gebruik van allerlei schadelijke chemicaliën in de industrie, 
de productie van plastic en zovele andere materialen die de 
bodem verontreinigen en slechts zeer langzaam afgebroken 
raken, de luchtvervuiling door industrieën en uitlaatgassen 
van auto’s, het onophoudelijk lozen van afvalwater in onze 
waterlopen en het doorgedreven gebruik van meststoffen 
en pesticiden in de landbouw, hebben onmiskenbaar 
een negatieve invloed op de biodiversiteit. Niet alleen de 
industrieën en de overheid hebben de kaarten in handen 
om deze verontreiniging tegen te gaan, ook wij kunnen 
ons steentje bijdragen. Door ons waterverbruik terug te 
schroeven,  winkelzakken te hergebruiken, biologisch te  
tuinieren, de verwarming wat lager te zetten, minder met de 
wagen te rijden en ons afval te beperken, kunnen we al heel 
wat bereiken. 

Inbrengen van invasieve, vreemde 
soorten

Meer en meer duiken er uitheemse soorten dieren en 
planten in België op. De reuzenberenklauw rukt in sneltempo 
op langs wegbermen en waterwegen en verdringt vele 
inheemse planten. Enkele andere bekende voorbeelden van 
invasieve planten zijn: Japanse duizendknoop, Amerikaanse 
vogelpest, Canadese waterpest en reuzenbalsemien. 
De ene is al wat dominanter dan de andere. Enkele 
voorbeelden van invasieve, vreemde dieren zijn de Aziatische 
grondeekhoorn, de muskusrat, de halsbandparkiet, de 
Nijlgans, de roodwangschildpad, de Californische rivierkreeft, 
de driehoeksmossel, de paardekastanje-mineermot en de 
Turkse tortel. In de tentoonstelling komen de belangrijkste 
zeker aan bod. 

Bepaalde dieren en planten zijn al dan niet ongewild in ons 
land terechtgekomen via de tuin- en bosbouw, viskwekerijen 
en transport. Ze brengen verscheidene problemen met 
zich mee. Sommigen zijn ingevoerd door particulieren 
als gezelschapsdieren of kweekdieren en zijn nadien 
achtergelaten of zelfs ontsnapt. Zo werd ooit het Aziatisch 
veelkleurig lieveheersbeestje ingevoerd om het in te zetten 
in de biologische bestrijding van bladluizen in de tuinbouw 
omdat het veel efficiënter zou zijn dan onze inheemse 
lieveheersbeestjes. Bij gebrek aan voedsel eten ze naast 
bladluizen echter ook larven en eitjes van andere insecten 
zoals die van onze inheemse lieveheersbeestjes en vlinders. 
Van een ongewenst neveneffect gesproken! Gelukkig zijn ze 
niet allemaal zo dominant. De Turkse tortel vond omstreeks 
1950 vanuit de Balkan haar weg naar ons land. Vandaag is 
ze vrij algemeen bij ons aanwezig, zonder dat er sprake is 
van een negatieve invloed op de biodiversiteit. Niet alleen 
predatie en dominantie van invasieve soorten hebben een 
nefaste invloed op biodiversiteit, maar ook het feit dat deze 
soorten soms ziekten of parasieten met zich meebrengen 
waartegen de inheemse soorten niet bestand zijn. 

Leuke weetjes

Ongeveer 2400 ha 
groene ruimte in 
Brussel is beschermd 
onder Natura 2000. 
Dit komt overeen met 
14% van het Brusselse 
grondgebied!
Brussel telt 48 
soorten zoogdieren, 
103 soorten vogels, 7 
soorten amfibieën, 4 
soorten reptielen, 793 
soorten hogere planten en 223 soorten mossen. 

Alle soorten zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen zijn 
wettelijk beschermd in Brussel.

Roodwangschildpadden mogen sinds 1997 wettelijk niet meer 
ingevoerd worden in Europa. Dit verbod wordt echter omzeild 
door de invoer van andere Noord-Amerikaanse schildpadden 
die ook voor problemen zorgen!
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De larven van de paardekastanjemineermot  verzwakken de 
paardekastanje en maken hem kwetsbaar voor bacteriën en 
schimmels die tot het afsterven van de boom kunnen leiden.

De reuzenberenklauw kan 3 tot 5 meter hoog worden. De 
plant produceert gemiddeld 20 000 zaden per jaar die in 
de lente ruimschoots voor de zaden van andere planten 
ontkiemen en is zo extra bevoordeeld. 

Voorbeelden van inheemse bomen zijn: gewone es, zomereik, 
zomerlinde, winterlinde, beuk, zwarte populier, veldesdoorn, 
zwarte els, wilde kers, hazelaar, meidoorn, gewone lijsterbes, 
Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, hulst, taxus, wilde appel 
en sleedoorn. 

De mol is beschermd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Hij is een natuurlijke vijand van naaktslakken en insecten. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen 17 soorten 
vleermuizen voor. Als je weet dat er in België 19 verschillende 
soorten leven, mag dit wel verrassend genoemd worden!

De populatie reeën in het hele Zoniënwoud telt vermoedelijk 
250 exemplaren. 

 

         Suggesties

 

Wil je elke dag op een leuke manier de natuur in je 
omgeving ontdekken en je steentje bijdragen aan de 
biodiversiteit? Bestel dan het gratis boek 366 tips voor 
de biodiversiteit! 
366 leuke, creatieve of educatieve tips zetten je aan om 
de biodiversiteit te ontdekken en je er steeds meer voor 
in te zetten. Je kan het gratis bestellen op de website 
van De Post of het verkrijgen door lid te worden van de 
campagne 'Ik geef leven aan mijn planeet' op 

www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
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Thijm
3

Heb je thuis een tuin, balkon, terras of slechts een vensterbank 
en wil je je graag inzetten voor de biodiversiteit in je buurt? 
Speel dan het help-de-biodiversiteit-spel en leer hoe je de 
biodiversiteit in je onmiddellijke omgeving een handje kan 
helpen! 

In dit deel van de tentoonstelling kunnen de leerlingen de 
kennis die ze voordien hebben opgedaan, zelf eens in de 
praktijk brengen. Hierbij vertrekken we vanuit herkenbare 
situaties uit hun onmiddellijke omgeving. Dit spel kan een 
aanzet zijn om thuis zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Het spel is opgebouwd uit zes onderdelen: een terras, een 
voortuin, een bloembak, een moestuin, een balkon en een 
gewone tuin. De leerlingen worden ook verdeeld in zes 
groepjes. Elk groepje spitst zich toe op een onderdeel. De 
groepjes krijgen een kruiwagen met verschillende soorten 
planten. Elk groepje krijgt de opdracht om zijn 'tuin' zo in 
te richten om de biodiversiteit zo rijk mogelijk te maken. 
Symbolen op de achterkant van de planten dienen als tips! 
Het onderstaande voorbeeld maakt dit wat duidelijker.

Test jezelf

Kies enkele planten uit en stel je bloembak zó samen dat je 
de biodiversiteit zoveel mogelijk bevordert. Hoe meer van de 
volgende criteria je plant bezit, des te meer draagt hij bij tot 
de biodiversiteit.

Legende pictogrammen 

   deze plant draagt bloemen

   deze plant trekt insecten aan

   deze plant is eetbaar

  deze plant is  inheems

   deze plant is medicinaal

Deel 4: Biodiversiteit in de vingers!

Munt
1

Begonia
2

Surfina
5

Goudsbloemen
4

Bislook
6
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Suggestie voor in de klas

Ontwerp je eigen inheemse biodiverse bloembak. 

Verzamel zaden van wilde inheemse planten of gebruik 
het zakje met zaden dat je ontvangt na je bezoek aan de 
tentoonstelling. 

Benodigdheden: een bloembak of bloempot, grind, tuinaarde, 
compost en zaad van wilde inheemse bloemen.

Werkwijze: strooi een laagje grind van ongeveer 1 à 2 cm in 
je bloembak en vul vervolgens aan tot net onder de rand met 
een mengsel van tuinaarde en compost. Zaai nu je zaadjes 
en bedek ze met een heel dun laagje tuinaarde. Druk alles 
lichtjes aan en vergeet zeker geen water te geven! Na het 
kiemen kan je eventueel de plantjes wat uitdunnen als ze 
te dicht op elkaar groeien. Zet nadien je bloembak op een 
zonnige plaats zoals op de vensterbank of op het terras. 
Observeer hoe je plantjes groeien en welke insecten er op 
afkomen als ze bloeien. Laat je planten in het zaad komen en 
wacht tot ze beginnen te verdrogen. Oogst dan je zaden want 
zo kan je het volgende jaar ook weer volop van jouw stukje 
natuur genieten!
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3. Nuttige webadressen
Jaar van de Biodiversiteit 2010

Countdown 2010 (EN)
Countdown 2010 is een krachtig netwerk van actieve partners die samenwerken naar het Biodiversiteitsdoel 2010. 
http://www.countdown2010.net/

BYSE 2010 (EN)
Een overzicht van de evenementen die wereldwijd in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit 2010 plaatsvinden. 
http://www.countdown2010.net/byse/

Over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD)

Verdrag inzake Biologische Diversiteit (EN/FR/ES)
Je bron voor alle informatie over het verdrag dat in 1992 in Rio de Janeiro werd vastgelegd om het verlies van biodiversiteit 
tegen te gaan http://www.cbd.int/

Belgisch Nationaal Knooppunt voor het VBD
Het Belgische aanspreekpunt voor alles wat bij het Verdrag komt kijken.
http://www.natuurwetenschappen.be/biodiv/

Biodiversiteit in België

Belgische Federale Regering
Een overzicht van Belgische overheidsinstanties en -organisaties die werken rond biodiversiteit. 
http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/index.jsp

FOD Leefmilieu
Biodiversiteit op de website van de Federale Overheidsdienst Leefmilieu. 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512556&_dad=portal&_schema=PORTAL

Brussels Instituut voor Leefmilieu
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=2058&langtype=2067

Informatiesysteem over de Biodiversiteit in Wallonië (FR)
http://biodiversite.wallonie.be/

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid
http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning/actualisatie-mina-plan-3/mina3plus/biodiversiteit

Platform Biodiversiteit (EN)
Een informatie- en communicatiekanaal rond wetenschap en onderzoek van biodiversiteit. 
http://www.biodiversity.be/

Biodiversiteit in Vlaanderen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
www.inbo.be

Milieurapport Vlaanderen – MIRA
www.milieurapport.be

BioBel (EN)
Een referentiedatabase, ontwikkeld door het Biodiversiteitsplatform, die de expertise en informatiebronnen rond biodiversiteit 
centraliseert en toegankelijk maakt. 
http://biobel.biodiversity.be/

Natuurpunt
Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met als belangrijkste pijlers natuurstudie, beheer en educatie. 
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_2.aspx

Stad Brussel
http://www.brussel.be/artdet.cfm/4419
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Biodiversiteit algemeen

IUCN (EN/FR/ES)
Het IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur 
wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk 
gebruik daarvan te bevorderen. 
http://www.iucn.org/

GreenFacts
Wetenschappelijke feiten over biodiversiteit: een wereldwijd perspectief
http://www.greenfacts.org/nl/biodiversiteit-wereldwijd-perspectief/index.htm

Belgische soortenlijst
http://www.species.be/nl/index.php

MOS – milieuzorg op school
www.milieuzorgopschool.be 

Interactieve websites

http://www.biodiversiteit.com/
www.biodiversiteitgeeftjelevenkleur.nl
www.wonderweb.nl
www.bombylius.be
www.tandemweb.be
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

4. Nuttige adressen
Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40 / bus 10, 1060 Brussel
Tel: 02 / 524 97 97
www.health.fgov.be - E-mail: info@health.fgov.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Museum voor Natuurwetenschappen,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
Tel: 02 / 627 42 38
www.natuurwetenschappen.be - E-mail: info@natuurwetenschappen.be

Leefmilieu Brussel - BIM (De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Gulledelle 100, 1200 Brussel
Tel: 02 / 775 75 75
www.leefmilieubrussel.be - E-mail: info@leefmilieubrussel.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap
Werking Natuur- en milieueducatie (NME)
Koning Albert II-laan 20 / bus 8, 1000 Brussel
Tel: 02 / 553 03 71
www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie - E-mail: nme@lne.vlaanderen.be

Natuurpunt 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Tel: 015 / 29 72 20
www.natuurpunt.be - E-mail: info@natuurpunt.be

Natuurpunt Educatie
Graanakker 11, 2300 Turnhout
Tel: 014 / 47 29 50 
E-mail: educatie@natuurpunt.be
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Technische fiche van de tentoonstelling

Titel: BiodiverCity
Oppervlakte: 75 tot 100 m² (opstelling kan deels aangepast worden)
Vorm: de tentoonstelling wordt gevormd door verschillende modules (decor) die naast elkaar opgesteld worden 
waardoor een gesloten ruimte ontstaat waarbinnen de tentoonstelling zich afspeelt
Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A
Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen) + één maal per maand een familierondleiding.
Duur van het bezoek: 90 tot 120 minuten (afhankelijk van de interesse van de 
bezoekers)
Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands of het Frans
Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC

Informatie: telefonisch op het nummer 02/627 44 10  
op onze website: www.natuurwetenschappen.be/museum/exhibitions/travelling
Beriel.Mertens@natuurwetenschappen.be
 KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel 


