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Kom onze 25 lentes vieren ! 
 

De elite van de plantkunde en de tuinbouw uit binnen- en buitenland zal op 5, 6 en 7 mei e.k. 

aanwezig zijn in de voormalige cisterciënzerabdij van Aywiers voor de 50de editie. Een 200-tal 
professionals uit de tuinwereld - boomkwekers, landschapsarchitecten, kunstenaars of 
ambachtslui, gespecialiseerde boekhandels, ontwerpers van tuinmeubilair - zullen op deze 
historische en magische plek bijeenkomen om de bezoekers langs het hele parcours tips en 
advies mee te geven.  Ervaren tuiniers en tuinliefhebbers zullen er 1001 ideeën opdoen om hun 
eigen groene paradijs te scheppen. 

Duurzaam tuinieren 

Al 25 jaar vieren tuin- en natuurliefhebbers tweemaal per jaar feest in de Tuinen van Aywiers. 

Ze komen er samen, babbelen, kopen en verkopen, luisteren en delen ervaringen en tips. In de 
loop der seizoenen volgen de thema’s mekaar op. Ze sluiten aan bij de bekommernissen van de 
bezoekers, die bezorgd zijn over het welzijn van de aarde, de tuinder en de planeet. Die zich 
verheugen over de onderlinge contacten. Die elkaar aanmoedigen om te tuinieren met gezond 
verstand, op een vreedzame en respectvolle manier, met eerbied voor het leven tout court. In 
het thema van dit jaar, duurzaam tuinieren, komen al die bekommernissen samen. Deze manier 
van werken houdt de natuurlijke rijkdommen, lucht, water, aarde, fauna en flora in stand voor 
de toekomstige generaties.  

Hoe doet u aan duurzaam tuinieren in het dagelijkse leven? U ontdekt het tijdens deze editie. 

Soorten afwisselen om een ruimte te scheppen waar dieren zich thuisvoelen, de enige manier 
om te komen tot een tuin in evenwicht, zonder chemische producten. Variatie brengen in 
beplantingen en biotopen: dat is het doel en daarvan moeten alle kleine bewoners van de tuin 
kunnen profiteren. U vindt vast inspiratie bij de vele boomkwekers die in Aywiers aanwezig 
zijn: specialisten in winterharde planten, kleine vruchten, bomen en struiken, rozen, geurige 
planten…. 

 
 

De tekening op de bijgevoegde foto is van de hand van Sophie Collet. Het zal deze lente op alle 
documenten staan.  U mag het in HR op onze website vinden. 
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Evenementen en animatie 

 
 
Thema 
 

• Ontdekking van een didactische bijenkorf en initiatie in natuurlijke bijenteelt, 
stand Habeebee (heel het weekend) 

• Tentoonstelling: « De WILG: van de plant tot de mand », stand Anne’s 
mand/Bruno Vloeberghs (heel het weekend)  

• Ontdekking van de insectenhotels van “La Spirale”, stand les Hôtels à insectes 
(zaterdag/zondag 14u – 16u : registratie op de stand)) 

• Workshops schilderen met plantaardige kleuren, stand Isabelle Rousseau  
• Marc Verhofstede, HUMUS bvba, Bio compostdemonstraties (Vrijdag 13u - 15u 

en 17u en  zaterdag en zondag 11u-13u-15u en 17u), www.bio-compost.be 
• Geert Top (Embo Tree): op zoek naar micro-organismen om te tuinieren zonder 

chemische producten (heel het weekend) 
• Demonstraties van het opzetten van moestuintafels, stand Sepulchre & de 

Bellefroid (heel het weekend) 
• Workshop « Mijn was doen op natuurlijke wijze, stand Vladimir et 

Estragon,(vrijdag, zaterdag en zondag 15u : registratie op de stand) 
 
De Musts 
 

• Marie-Pascale Vasseur en Marie-Noëlle Cruysmans stellen u de « Favorieten » 
van de exposant-boomkwekers voor. (heel het weekend) 

• Begeleide wandeling over het ontdekken van de voormalige Abdij van Aywiers 
(zaterdag 15u, zondag 11u-15u) 

• Het beroep van smid bestaat al sinds mensenheugenis.  FEU ET FER, 
workshop rond de smeedkunst: demonstraties en creatieve workshops (heel het 
weekend) 

 
Voor de kinderen  
 

• De vzw's "The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research” en “Kids’Care The 
Human Touch" organiseren creatieve workshops voor kinderen (opbrengst ten 
voordele van de vzw's). www.belgiankidsfund.be en www.ami-huderf.be 

• « Boomklimmen », stand Grimpe d’arbre.be (zaterdag en zondag : registratie op 
de stand) 

• Ponyritjes door La Ferme du Nil (zaterdag- en zondagnamiddag)  
• « Hoe een goede visser te worden ? » door L’École de Pêche Itinérante (zaterdag 

en zondag) 
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Kalender 
 

• Vrijdag 5 mei van 12u tot 18u30 
• Zaterdag 6 mei van 10u tot 18u 
• Zondag 7 mei van 10u tot 18u  

 
 
Inkom 
 

• Volwassenen: 10 €  
• Prebooking via www.aywiers.be 
• Weekendarmbandje: een inkom + 2 €  
• Kinderen : gratis tot 16 jaar 
• Eetgelegenheid in het park, "kruiwagendienst" voor uw aankopen. 

 
 
Voor meer informatie : 
 
Patricia Limauge 
Voormalige Abdij van Aywiers 
Rue de l’Abbaye 14 
B-1380 Lasne (Couture-St-Germain) 
Tel.: +32(0)2 633 20 21 
infos@aywiers.be 
 
Bezoek ook onze website : www.aywiers.be 
U vindt er FOTO'S en meer informatie over ons evenement!  
Sluit u bij ons aan op Facebook ! 
 
 

De herfst-editie van het planten- en tuinfeest zal plaatsvinden op 
29, 30 september en 1 oktober 2017. 

 
 

Wij blijven tot uwer beschikking voor iedere bijkomende 
inlichting en danken u oprecht de weerklank die u aan ons 
evenement zou kunnen geven. 

 


