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Persbericht 

Feest van de biodiversiteit 
21 en 22 mei in Plantentuin Meise 

 

Plantentuin Meise organiseert op 21 
en 22 mei een groot Feest van de 

Biodiversiteit om zijn 225-jarig 
bestaan en de Internationale Dag 
van de Biodiversiteit te vieren. Twee 
dagen lang kan iedereen genieten van de 
natuur in een gemoedelijke en feestelijke 
sfeer. Tijdens het hele weekend belooft 
de Plantentuin met tal van leuke 
activiteiten natuurplezier voor iedereen: 
van rustige recreanten tot vrolijke 
kinderen, van vroege vogels tot rasechte 

nachtuilen. 

Word een natuurdetective!  

Een 'Bioblitz' moedigt het publiek 

aan om de flora en fauna van het 
domein te inventariseren: wilde 
planten, vleermuizen, vogels, 

paddenstoelen, insecten... De 
bezoeker kan de natuur ontdekken 
samen met ervaren natuurexperten, 

het domein verkennen bij dageraad, 
maar ook luisteren naar boeiende 
lezingen om meer te weten te komen 

over onze biodiversiteit. 

Hoe meer soorten iedereen samen observeert, hoe beter we de biodiversiteit 
van de Plantentuin leren kennen! Plantentuin Meise nodigt jong en oud om mee 
te gaan in dit avontuur en een echte natuurdetective te worden!  
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Feestelijke sfeer 

Het hele weekend zijn er tal van 

activiteiten: begeleide wandelingen, 
animatie voor kinderen, artisanale 

markt, infostands over biodiversiteit, 
lezingen, een voorstelling van Begijn 
Le Bleu, eet- en drinkgelegenheden 

… De Plantentuin zal dit weekend 
uitzonderlijk open zijn vanaf 5 u ‘s 
morgens en zaterdagavond zelfs tot 

23 u. 

Kom op 21 en 22 mei naar de 

Plantentuin om de biodiversiteit te 
vieren!  

Ontdek het volledige programma van het Feest van de Biodiversiteit op 
plantentuinmeise.be 

   

Het Feest van de Biodiversiteit maakt deel uit van het programma van #HOMEsafari 

   

 

Wat is een Bioblitz? 

Een Bioblitz bestaat erin om alle levende organismen binnen een bepaald 

gebied te ontdekken in een korte tijdspanne, meestal 24 of 48 uur. Het doel is 

om samen met wetenschappers en/of vrijwilligers alle gevonden soorten te 

identificeren en te inventariseren.  

 

   

Perscontact: Manon van Hoye, 02 260 09 49, pers@plantentuinmeise.be  

 

Foto's: https://drive.google.com/drive/folders/105rDarxSlKjEO6d8LhPe8cqvukYvUvWq 
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