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De herfst in Aywiers baadt in een bijzondere magie: het zachte licht, de honderdjarige 

bomen, de vijver, de bekkens, de boomgaard en de moestuin verwelkomen in hun mooiste 
gewaad de liefhebbers, kenners en al wie in de ban is van de wereld van de natuur, het 
milieu en de tuinen. 

Zij zullen met plezier de 200 professionals uit de tuinwereld begroeten, die bij elk 
plantenfeest gewoonlijk samenkomen in Aywiers: boomkwekers, tuinarchitecten, 
kunstenaars of ambachtslui, gespecialiseerde boekhandelaar... die her en der postvatten 
om aan de tuin- en natuurliefhebbers hun beste tips te geven. Dit najaar willen wij het met 
u hebben over  

 

Leuke ideeën voor verwaarloosde hoekjes… 
 

In de stad of op het platteland, op een balkon of op een terras, … Sommige plekken zijn 

minder aanlokkelijk dan andere. Extreme omstandigheden, wind, bodem, zon of schaduw 
maken ze op het eerste gezicht ongastvrij. Ze worden aan hun lot overgelaten, maar als u ze 
in ere herstelt, kunt u er probleemloos iets fraais van maken. Wie goed kijkt en luistert, zal 
begrijpen wat ze nodig hebben. De tuinier is de aangewezen persoon om de planten op te 
sporen die zich er in hun sas zullen voelen. De gespecialiseerde boomkweker blijft de 
bevoorrechte gesprekspartner in deze zoektocht. Allemaal hebben ze wel ergens in een 
hoekje een mascotteplant klaar staan, speciaal voor die zogezegd onmogelijke 
standplaatsen. Er bestaan geen hopeloze plekken voor wie bereid is zorg en aandacht te 
schenken. Vergeet nooit dat zelfs een plek die er totaal verwaarloosd en reddeloos verloren 
uitziet, nooit helemaal mag worden afgeschreven. Fauna en flora hebben soms niet veel 
nodig om er weer tot leven te komen. 
 
 

 
 

Sophie Collet maakte de tekening die deze herfst alle documenten zal illustreren.  
U kunt het beeld downloaden op de pagina Pers van onze website. 



Rue de l’Abbaye, 14 – B 1380 Lasne – Tel +32 (0)2 633 20 21 – infos@aywiers – www.aywiers.be –  

Evenementen en animatie 

 
 
Nicolas Vereecken, hoogleraar en houder van een leerstoel agro-ecologie aan de ULB, zal 
zijn boek signeren « Découvrir et protéger nos abeilles sauvages » Éditions Glénat (april 
2017) (zaterdag 14u tot 17u) 
 
Het thema 

• Tips voor combinaties van wilde sierplanten, zelfs voor moeilijke hoekjes, door 
Séverine d’Ans, stand Apiflora  (zaterdag/zondag 15u) 

• Fleur uw winter op! Voorstelling van plantenbakken met eenjarige planten, speciaal 
geselecteerd voor alle situaties, stand The Flower Basket (het hele weekend) 

• Ideeën voor eetbare planten en bloemen voor alle hoeken van de tuin, door Sabine 
Wauters, stand Cuisine et Herboristerie (zaterdag/zondag 14u) 

• Bijen observeren en zelf houden, dat moet je leren! Pascal Colomb (Ecosem) en 
Nicolas Vereecken staan voor u klaar met hun kennersadvies (zaterdag van 14u tot 
17u) 
 

De Musts 
• Marie-Pascale Vasseur en Marie-Noëlle Cruysmans stellen u de « Favorieten » van de 

exposant-boomkwekers voor, stand Coups de coeur  (heel het weekend) 
• Begeleide wandeling over het ontdekken van de voormalige Abdij van Aywiers 

(zaterdag 15u, zondag 11u-15u) 
• Bio compostdemonstraties door Marc Verhofstede, stand Humus,  (vrijdag 13u - 15u 

en 17u, zaterdag/zondag 11u-13u-15u-17u)  
• Rozen snoeien door Rudy Velle – Stand Lens Roses (zaterdag/zondag 14u) 
• Het beroep van smid bestaat al sinds mensenheugenis. Workshop rond de 

smeedkunst : demonstraties en creatieve workshops, stand Feu et Fer 
(zaterdag/zondag de hele dag) 

• Initiatieworkshops aquarelschilderen – Planten met kleuren, plantaardige 
aquarellen: fris uw kennis op, stand Isabelle Rousseau (het hele weekend) 

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

• Workshop « Mijn was doen op natuurlijke wijze door ”Les Ateliers de GEN’”, stand 
Vladimir et Estragon,(vrijdag/zaterdag/zondag 15u : registratie op de stand) 

 
 
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) (zaterdag/zondag de hele dag) 

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

• Ponyritjes door La Ferme du Nil (zaterdag- en zondagnamiddag)  
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Kalender 
 

• Vrijdag 29 september van 12u tot 18u 
• Zaterdag 30 september van 10u tot 18u 
• Zondag 1 oktober van 10u tot 18u 

 
 
Inkom 
 

• Volwassenen: 10 €  
• Weekendarmbandje: een inkom + 2 €  
• Prebooking via www.aywiers.be 
• 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 ! 
 
 

Planten- en tuinfeests 2018 
4,5 & 6 mei  

5, 6 & 7 oktober  
 
 

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

We kijken uit uw te verwelkomen in onze tuinen dit najaar.  


