
Op zaterdag 19 maart 2022 –
bij de start van de lente! - vindt 
de achtste West-Vlaamse 
Plantendag plaats.  
Deze pop-up organisatie gaat elk jaar door 

op een andere school in West-Vlaanderen. 

Met als verbindende slogan ‘méér bloemen 

voor bijen!’ tonen vele tientallen organisaties, 

plantenkwekers, overheden en natuurvereni-

gingen hoe we met zijn allen in eigen tuin of 

daarbuiten kunnen werken aan een bij-vrien-

delijke leefomgeving. 

De plantendag is een gezinsdag met informa-

tie, maar ook met animatie.   

Er worden terug bloemenzaden en bijenstruik-

jes verkocht (en soms zelfs uitgedeeld!).

Twijfel dus niet en laat je die dag meenemen 

in de wondere bijenwereld.  

  

Praktisch
De West-Vlaamse Plantendag vindt plaats op 

zaterdag 19 maart 2022 tussen 10 en 17 uur 

in het Klein Seminarie – VABI (campus zuid) te 

Roeselare, Zuidstraat 27.  

De toegang is gratis.  

Meer info over het opzet en de standhouders 

vind je op 

www.west-vlaanderen.be/plantendag 

Parkeren kan op het Klein Seminarie-VABI zelf, 

in alle (betalende!) parkeergelegenheden 

van de stad (Wallenparking, Botermarkt, 

Polenplein, de Munt, de parking aan CC 

De Spil). In de omgeving van de kop van 

de vaart kan ook gratis geparkeerd worden 

(Klein Seminarie-Vabi te voet bereikbaar via 

spiraalbrug en pad langs de Mandel).  

www.parkeren.be/roeselare/parking

Fietsen geniet uiteraard de voorkeur!

VABI - Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut
Campus Zuid

Zuidstraat 27, Roeselare

zaterdag 19 maart ‘22 



De provincie West-Vlaanderen,
de stad Roeselare 

de Koninklijke West-Vlaamse imkersbond, 
de imkervereniging De Mandelbie,

het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI), 
het praktijkcentrum voor land- en tuinbouw (PCLT), 

het departement omgeving,
het stadlandschap West-Vlaamse hart, 

Velt, Natuurpunt 

hebben het genoegen u uit te  
nodigen voor de 

Programma  

bijvriendelijke zaden en planten
heel wat voor de startende imker en de  

ecologische tuinier
educatieve bijenspelletjes voor jong en oud

heel wat over fruit : kleinfruit, live enten van oude 
rassen, de mobiele fruitpers, …

animatie voor kinderen : vuur maken,  
boomklimmen, springkasteel, …

een geleide natuurwandeling richting 
het oud kerkhof van Roeselare
doe-activiteiten voor kinderen

catering in de bar.

 
Meer info vind je op 

www.west-vlaanderen.be/plantendag 
VABI - Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut

Campus Zuid
Zuidstraat 27, Roeselare


