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De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Inter-
nationaal jaar van de biodiversiteit. Voor de lezer van dit 
blad is dit uiteraard geen nieuws. 
Onze vereniging is wel zeer verheugd dat de provincie 
Vlaams-Brabant dit thema prioritair in haar beleidsplan 
heeft opgenomen. Dit voorjaar komt de campagne ‘Je 
hebt meer buren dan je denkt’ op kruissnelheid. 

Om de negatieve trend te stoppen hanteert de provincie 
een lijst van 200 bedreigde soorten waarvoor Vlaams-
Brabant op Vlaams niveau een grote verantwoorde-
lijkheid heeft in de overleving ervan. 
Hiermee wil de provincie alle lokale 
overheden, verenigingen en burgers er 
toe aanzetten om samen te werken aan 
een verbetering en versterking van de 
Vlaams-Brabantse biodiversiteit. Uit 
deze lijst zijn voor elke gemeente in 
onze provincie drie tot tien zogenaam-
de ‘koestersoorten’ geselecteerd die 
typisch zijn voor die gemeente. Hierbij 
wordt ook de koppeling met hun 
leefgebied gemaakt; soorten kansen 
geven is zorg dragen of herstellen 
van hun leefgebieden! Bedoeling is 
dat het betrokken gemeentebestuur 
samen met inwoners, verenigingen 
en organisaties deze ‘buren’ ook 
effectief gaan ‘koesteren’ en onder-
steunen. Iedereen kan op die manier 
helpen om de biodiversiteit en haar 
leefgebieden in stand te houden. 
Intussen kwam de problematiek van 
biodiversiteit en de campagne ruim 
aan bod in het huis-aan-huis blad 
De Vlaamse Brabander. 

Natuurpunt Oost-Brabant is heel 
verheugd met de belangstelling 
voor het thema en de opzet, de 
mogelijkheden, de middelen en 
de mensen die voor deze cam-
pagne worden ingezet. Wij zijn 
er van overtuigd dat dit moet 
uitmonden in meer resultaten op 
het terrein ten voordele van de 
biodiversiteit. 

je heBt meer BureN daN je deNkt
De�provinciale�biodiversiteitscampagne

De provinciale campagne is tevens een belangrijke on-
dersteuning en erkenning van onze acties rond biodi-
versiteit en het charter zoals we die al een aantal jaren 
voeren met steun van de provincie. We verlenen graag 
onze medewerking aan deze campagne en zullen ze, 
waar kan, koppelen aan onze dagdagelijkse projecten en 
werking.  

Meer info op volgende webpagina:  
www.koesterburen.be
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