Stad Brussel lanceert tweede editie van de Week van de Biodiversiteit
Stad Brussel, 12 mei 2022 – Met de Week van de Biodiversiteit vraagt de Stad Brussel meer aandacht
voor het behouden en respecteren van de grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de
stad. Dat doet ze nu voor de tweede keer. Van 14 tot en met 22 mei kunnen inwoners, bezoekers
en natuurliefhebbers deelnemen aan workshops, wandelingen, een lezing van Xavier Legrain en
participatieve plantsessies. De kick-off vindt plaats tijdens de opendeurdag van de serres van
Sterrebeek.
De gevolgen van de klimaatverandering worden elk jaar duidelijker. De WMO (Wereld
Meteorologische Organisatie) schat de kans reëel in dat de aarde al met 1,5 graden is opgewarmd
binnen nu en 5 jaar. Niet alleen bomen en parken, maar gehele ecosystemen spelen een belangrijke
rol in het tegengaan van die klimaatverandering en in het verkoelen van een stedelijke omgeving
tijdens hittegolven.
Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten in Stad Brussel: “Met deze Week van de Biodiversiteit
maken we het onzichtbare zichtbaar voor veel inwoners. Het zijn namelijk de vele bomen, grassen,
dieren, vogels maar ook de veel kleinere insecten en zelfs schimmels die met hun fragiel samenspel het
leven in de stad aangenamer maken voor de inwoners. Het is allen onze taak om dat ecologisch
evenwicht te bewaren, en tijdens deze week vestigen we daar de aandacht op.”
De Stad wist Xavier Legrain te strikken als spreker. De bodemkundige geeft op vrijdag 20 mei in het
Stadhuis een lezing over het belang van de bodem in de strijd tegen klimaatverandering. De lezing is
gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven is verplicht via groeneruimten@brucity.be.
De kick-off van de Week van de Biodiversiteit wordt gegeven met de opendeurdag van de serres van
Sterrebeek, nu zondag 14 mei. Die serres zijn minder bekend bij het grote publiek, maar zijn met 8000
vierkante meter én een boomkwekerij een bezoek waard. Er worden planten en bomen verzorgd en
gekweekt die dan uiteindelijk op het grondgebied van Stad Brussel terechtkomen. Dit jaar deelt de
Stad een gratis zaadmengeling uit van inheemse en andere planten. Er is ook een buffet met drankjes
en een springkasteel voor de kinderen. Tussen 10u en 16u is er om het uur een gratis pendeldienst
van en naar het metrostation Kraainem.
Vanaf zondag tot en met 22 mei zijn er gratis activiteiten overal in de stad. Manneken Pis krijgt een
nieuw kostuumpje, er is een begeleide botanische wandeling in het Warandepark, er worden
nestkasten en insectenhotels geïnstalleerd en iedereen kan meedoen aan een workshop
zaadbommen maken. Het volledige programma is te raadplegen www.brussel.be/week-van-debiodiversiteit.
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