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

 

Schors in de kijker 

Deze herfst staat boomschors centraal in de abdij van Aywiers. Dit beschermende pantser 
kan heel verschillende vormen aannemen afhankelijk van de leeftijd en de soort. Fijn en glad bij 
een jonge boom. Dik en gerimpeld bij een boom op leeftijd. Daarin gelijken bomen op mensen. De 
schors spreekt voor zich, verraadt zijn levensloop en wedervaren. Sommige bomen dragen een 
verbazingwekkend mooie livrei, met een sierlijke textuur, fraaie motieven of verrassende kleuren. 
Vaak komen ze pas met de jaren tot hun volle pracht. Bij andere soorten getuigt alleen het jonge 
hout van hun schoonheid. 

Wandelaars genieten er eerst van met hun ogen, maar bijna onvermijdelijk willen ze de 
schors ook aanraken. Nieuwsgierig naar hoe een boom aanvoelt? Of koestert u misschien het 
geheime verlangen om een beetje van de kracht van een boom over te nemen? 

 
 
 

 
 

 
Sophie Collet maakte de tekening die deze herfst alle documenten zal illustreren. 

U kunt het beeld downloaden op de pagina Pers van onze website. 
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Evenementen en animatie 
 
 
 
Luc Noël (de tuinman van tv): «Een tuin die vriendelijk is voor de planeet. Mijn beste tips om 
pesticidevrij te tuinieren» - Lezing in FR (zaterdag 11u) 

Anne Alexis (bloemiste en decoratrice): Hoe mooie herfskransen maken met schatten uit de tuin – 
Demonstratie en tips in FR (zaterdag 15u) 

Benoît Choteau (boomkweker en verzamelaar van bomen en struiken): «Sierschors» - Lezing in FR 
(zondag 11u) 
 

Olivier Debaisieux (Pépinières d’Enghien) "Fruitbomen in de tuin" - Lezing in FR (zondag 15u)  
 
 
 
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). 

• 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) 
 
  
 
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). 
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Kalender 
 

• Vrijdag 5 oktober van 12u tot 18u 
• Zaterdag 6 oktober van 10u tot 18u 
• Zondag 7 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 tuinfeesten 2019 : 
 

3 – 4 – 5 mei 
4 – 5 – 6 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.  

 


