Museos specialiseert zich in de groep van de zoogdieren, maar er zijn oak vogels, krokodillen, slangen,
schildpadden, vissen. Er is tegenwoordig een zeer strenge wetgeving ter bescherming van in het wild levende
en bedreigde diersoorten; alle beschermde soorten die
in Museos vertegenwoordigd zijn hebben de nodige

certificaten en andere officiiHe documenten.
Een van de doelstellingen van de vzw is het afdwingen
van een gevoel van bewondering voor de levende natuur en respect voor alle leven, in de hoop hiermee een
steentje bij te dragen tot het behoud en bescherming
van met uitsterven bedreigde diersoorten.

MUSEOS, Veurnestraat 2 in Koksijde-dorp is open vanaf
februari 2016 en dit op donderdag tot en met zondag
tijdens de schoolvakantiedagen en op afspraak [groepen]. Reserveren kan via 058-51.19.39

Tarieven: Kinderen tot 6 jaar gratis. Volwassenen betalen 6€. Leden van Natuurpunt vzw. [vertoon lidkaart] ,
studenten en jongeren tot 16 jaar betalen 4€.
Voor afspraken en tarieven voor groepen en scholen zie
oak info@museos.be
•

URBAN LEAFS
Proficiat

aan

Eva Florizoone
uit Veurne, gewezen lid van
de jeugdbond
voor
natuur
en milieustudie. Zij behaalde immers de hoofdprijs van de OVAM
Ecodesign Award. Dit met haar afstudeerproject "een
duurzame habitat voor bijen in een stedelijke omgeving" wat staat voor Urbanleafs aan de Universiteit
Antwerpen.
Urbanleafs is een nabootsing van de natuurlijke habitat voor bijen in een stedelijke omgeving. Dankzij de
vele stadstuintjes, stadsparken en boomrijke straten
biedt de stad reeds een biodivers voedselaanbod voor
de bijen. Als het echter neerkomt op het aanbieden
van nestgelegenheid, dan is hotel 'stad' volledig volzet. In de stedelijke omgeving heeft elk gebouw en
elke waning zijn functionele invulling, maar de ruimte
op de daken blijft vaak onbenut. Hieruit ontstond het
Urbanleafs idee om het dak tot een natuurdak om te
bouwen waar bijen rustig en ongestoord hun leventje
kunnen leiden. De volledige tekst kan je via de onderliggende link lezen op internet

https://www .uantwerpen. be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-productontwikkeling/studentenprojecten/urbanleafs/
•

