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Internationaal jaar van de biodiversiteit

Het gaat bij het Jaar van
de biodiversiteit niet alleen
om de bijen, de bloemen
en vogels, zo betoogt
Arie Koster, partner van
de Coalitie Biodiversiteit
2010, maar ook om de
belevingswaarde ervan.
Meer informatie over de
coalitie is te vinden op de
site 2010.biodiversiteit.nl;
voor de sociale aspecten
kunt u terecht op
www.groenopbouwwerk.nl
Zitplek in een woonwijk.

De VN heeft 2010 uitgeroepen tot Internationaal jaar van de biodiversiteit. Regeringen uit de hele wereld
zetten zich in om biodiversiteit te behouden en duurzaam te benutten. Nederland doet dit door middel
van de Coalitie Biodiversiteit 2010, een landelijk platform waarin overheden, organisaties en bedrijven hun
krachten bundelen om de urgentie van het behoud van biodiversiteit onder de aandacht van een breed
publiek te brengen.
Het biodiversiteitsjaar is voor iedereen van groot belang, want
het heeft alleen een duurzaam effect als het overgrote deel van
de Nederlandse bevolking mee doet. Dat is niet eenvoudig te
realiseren. Het enige dat ik zelf kan doen is teruggrijpen op mijn
oude discipline van sociaal-cultureel werker. Dan dring je ook
door tot de groenarme buurten van steden en kleine gemeenten.
Het biodiversiteitsjaar dient niet alleen de natuur, maar ook de
mensen die daar deel van uitmaken. Zelfs als ze in probleemwijken wonen. Als eerste aanzet is een nieuwe website geopend,
waarin wordt aangegeven wat natuur voor mensen kan beteken.
De volgende stap is dan: hoe krijgen we de natuur voor de deur,
op loopafstand van mensen die niet of moeilijk van huis komen?
De natuur is voor iedereen, dus maak haar dan ook voor iedereen
toegankelijk; al was het maar in de vorm van miniparkjes. Ook bij
deze vorm van natuur – soms ‘sociaal groen’ genoemd – spelen
wilde bijen, hommels en honingbijen een rol en zeker ook vlinders. Wellicht is de ‘bij’ niet slechts ambassadeur voor biodiversiteit, maar ook van belang voor sociaal en psychologisch welzijn.
Voor veel mensen is biodiversiteit synoniem met de groene en natte ruimte in hun woon- en leefomgeving.
Voor ontspanning is groen en natuur (biodiversiteit) van enorm belang. Ze dragen bij aan gezondheid en
welzijn, bevorderen sociale contacten en bieden ruimte om te spelen. Het Jaar van de biodiversiteit kan dit
belang ondersteunen. Het gaat niet alleen om de bijen, de bloemen en vogels, maar ook om de belevingswaarde daarvan. Dit vormt ook een breder draagvlak voor biodiversiteit. In veel stedelijke en kleinere
gemeenten kunnen burgers ook zelf initiatieven nemen om het biodiversiteitsjaar tot een succes te maken.
Dit kan onder meer door zelfbeheer. Groen opbouwwerk kan hier een centrale rol in vervullen.
Alleen als zoveel mogelijk gemeenten en andere organisaties meedoen met het internatonaal jaar van de
biodiversiteit behouden we en krijgen we biodiversiteit.
Biodiversiteit is niet alleen van betekenis voor soorten, maar ook voor de kwaliteit van de samenleving.

Speeldernis Rotterdam.

Daarom zouden àlle gemeenten moeten meedoen.

Arie Koster
Coalitiepartner Biodiversiteit 2010
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