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De elite van de plantkunde en de tuinbouw uit binnen- en buitenland zal op 4, 5 en 6 mei 

e.k. aanwezig zijn in de voormalige cisterciënzerabdij van Aywiers. 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. 

 
 

Een lente die de gevels tot leven wekt! 
 
 

De straten van onze steden en dorpen zijn omzoomd door muren en huisgevels. De meeste 
ervan blijven onopgemerkt. Andere trekken alle blikken naar zich toe. Een detail kan soms volstaan. 
Een felle kleur, mooie bloembakken, enkele nestkastjes, een trompe-l’œil of een welig tierende 
klimplant, … Daarvoor houdt de gefascineerde voorbijganger graag even halt.  
De lente-editie van het Planten- en Tuinfeest van Aywiers stelt zijn bezoekers voor om muren en 
gevels te versieren met fraaie planten en ze flora- en faunavriendelijk te maken.     
Iedere tuinier heeft zijn eigen stijl en wensen. De keuze aan klimplanten is uitgebreid en maakt het 
mogelijk om heel verschillende omgevingen te scheppen. De mogelijkheden zijn legio om een 
«gewoon» hoekje natuur aan te leggen, waar heel wat dieren graag beschutting of rust zoeken.    
 
 
 

 
 
 

Sophie Collet maakte de tekening die deze lente alle documenten zal illustreren.  
U kunt het beeld downloaden op de pagina Pers van onze website. 
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Evenementen en animatie 
 
Isabelle Olivier-Luyten : Hoe prachtige boeketten met bloemen van uw tuin maken? 
(demonstratie zaterdag 11u). 
 
Fanny Lebrun van de coöperatie  Cycle en Terre : « Multiplier nos semences: pourquoi est-ce 
important, et comment pouvons-nous  participer ? »  (lezing zaterdag 14u). 

Marc Verhofstede, Humus bvba :  "L'Humus, vers un sol plus vivant", revitalisons nos sols grâce au 
compost (lezing, zondag 11 u). 

Michel Fautsch, expert in biodiversiteit, zal zijn ervaring delen en deskundig advies verstrekken 
tijdens twee voordrachten, stand  Mille Lieux  (zondag 11u – 15u). 
 
Dr Bach Kim Nguyen, Beeodiversity : «Beeodiversity, entreprise sociétale, préservant les abeilles et 
l’environnement. Entrez dans le cycle» (zondag 14u). 
 
Kunstenares Sophie Collet, wier aquarellen elk van onze evenementen illustreren, zal «live» een 
groot fresco schilderen, stand Sophie Collet (heel het weekend). 
 
Het thema 

• Tooi uw gevel met bloemen! Voorstelling van bloembakken gevuld met eenjarige planten, 
stand The Flower Basket (zaterdag / zondag 11u).  

• Breng uw gevel tot leven! Bouw van nestkastjes om te integreren in uw gevel of tuin, stand 
Lasne Nature (zaterdag / zondag 14u : inschrijven op de stand). 

 
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/zondag 15u). 

• Op zoek naar micro-organismen om te tuinieren zonder chemische producten door Geert 
Top, stand Embo Tree (heel het weekend). 

• Voorstelling van de actie «Zéro Phyto en 2019» (bannen van fytosanitaire producten) van de 
gemeente Lasne en van het concept « Gedifferentieerd beheer van groene zones », stand 
Pôle de Gestion Différenciée (heel het weekend). 

• Trucs en kneepjes om de natuur naar uw tuin te halen, stand Natagora (heel het weekend). 
• Bio compostdemonstraties door Marc Verhofstede, stand Humus, (vrijdag 13u - 15u en 17u, 

zaterdag/zondag 11u-13u-15u-17u). 
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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 : inschrijven op 
de stand) . 

• Ponyritjes door La Ferme du Nil (zaterdag- en zondagnamiddag). 
• Recyclingworkshop : Ontdekking van de insectenhotels, stand les Hôtels à insectes 

(zaterdag/zondag 15u : inschrijven op de stand). 
 

Kalender 
 

• Vrijdag 4 mei van 12u tot 18u30 
• Zaterdag 5 mei van 10u tot 18u 
• Zondag 6 mei 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 ! 

 

De herfst-editie van het planten- en tuinfeest zal plaatsvinden op 
5, 6 & 7 oktober 2018 

 
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.  

 


