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Persbericht 

 

Plantentuin Meise en Begijn Le Bleu zoeken 

natuurdetectives 

  

 

Meise - 3 maart 2020.  
 
Nog 80 dagen en het is zover! Op vrijdag 22 mei 2020 start Plantentuin Meise met een heuse 
BioBlitz, een actief natuurevenement dat non-stop doorloopt tot zondagmiddag 24 mei. De 

Plantentuin zal deze 48 uur uitzonderlijk gratis open zijn. Tijdens deze BioBlitz worden jong 
en oud omgetoverd tot echte natuurdetectives. De trotse peter van deze BioBlitz is Begijn Le 
Bleu. Behalve comedian is hij met zijn podcast ‘Fwiet! Fwiet!’ ook een gepassioneerd verteller 
over zijn muze: de natuur.  
 
BioBlitz 

 
'Bio' betekent 'leven' en 'Blitz' betekent 'snel en intensief iets doen'. 
'BioBlitz' is dus een gezamenlijke race tegen de klok om zoveel 
mogelijk planten en diersoorten te vinden binnen een vaste locatie 
en tijdsperiode. Gedurende de BioBlitz zal Plantentuin Meise alle 

bezoekers onderdompelen in de wondere wereld van de 
biodiversiteit en ze actief betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. 

  
De naam 'BioBlitz' heeft internationale bekendheid gekregen in de 
media als een boeiende en leuke manier om mensen de natuur te 
laten ontdekken. De eerste BioBlitz vond plaats in 1996 in het 
Amerikaanse Washington DC. Sindsdien zijn er wereldwijd al 
verschillende georganiseerd, allen met groot succes. 
  

Ook tijdens deze BioBlitz belooft de Plantentuin natuurplezier voor iedereen. Het is een 
groots biodiversiteitsfestival met doorlopende activiteiten, wetenschappelijke lezingen en 
workshops, een ambachts- en infomarktje, een kinderdorp, eetdorp én centraal een 
wetenschapsdorp. Dit wetenschapsdorp is het kloppende hart van de BioBlitz, waar 
wetenschappers hun kennis en passie over fauna en flora delen met de bezoekers. 
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Biodiversiteit  
 
De BioBlitz kadert in het ´Citizen Science` 
project Groene Pioniers. Dit is een 

burgerwetenschapsproject gefinancierd door de 
Vlaamse Overheid en wil mensen bewust maken 
van de effecten van invasieve soorten op onze 
biodiversiteit en samenleving. Mensen zijn van 
nature nieuwsgierig naar het ontdekken van 
nieuwe planten in hun omgeving, maar zijn zich 
vaak niet bewust van de schade die sommige 

uitheemse planten aan onze lokale biodiversiteit 
berokkenen. Plantentuin Meise wil samenwerken 

met burgers om dit bewustzijn te stimuleren. Een BioBlitz is een ideale manier om de kennis 

van onze biodiversiteit te vergroten. 
 
Begijn Le Bleu 
 

Sinds 2005 koos Begijn Le Bleu voor een professionele carrière als comedian, cabaretier en 
acteur. Zijn laatste voorstelling ‘Fwiet! Fwiet!’, een podcast over vogels in de Lage Landen, 
werd enthousiast onthaald door de media en het publiek. Nu gaat de comedian de baan op 
om te vertellen over de kick van het vogelspotten, over de waanzinnige verhalen achter 
sommige vogelsoorten en over zijn reis naar Batumi, Georgië, waar in  één maand tijd meer 
dan één miljoen roofvogels passeren. Begijn Le Bleu vertelt, "Je hoeft geen Charles Darwin te 

zijn om aan natuurbeleving te doen. Ik ga graag op schattenjacht in mijn eigen tuin met mijn 
familie en sta telkens weer verbaasd over de verschillende planten, insecten en vogels die we 
daar aantreffen. Het avontuur begint thuis." Als peter van deze Bioblitz zal hij zijn 
schattenjacht verderzetten in Plantentuin Meise en zal ook daar honderduit vertellen over zijn 
fascinatie. 

  

 

Persinfo 

 

Contact:  

Sofie De Smedt (sofie.desmedt@plantentuinmeise.be, 02/260 09 57) 

 

Groene Pioniers 

www.groenepioniers.be 

 

Begijn Le Bleu 

www.begijnlebleu.be 

www.rumoer.be 

 

Fotolink: https://drive.google.com/drive/folders/1k9XKR1yI73njhcuCYWSM0I--t-

A6JGcg  
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