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Les Jardins d’Aywiers
Planten- en Tuinfeest
3, 4 & 5 mei 2019
Lasne – Belgïe
Rue de l’Abbaye, 14 – B 1380 Lasne – Tel +32 (0)2 633 20 21 – infos@aywiers – www.aywiers.be –

De elite van de plantkunde en de tuinbouw uit binnen- en buitenland zal op 3, 4 & 5 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.

Wortels ten dienste van planten
Het bovengrondse gedeelte van planten kan vaak rekenen op bewonderende blikken en
woorden. Loftuitingen voor het deel onder de grond - de wortels - zijn eerder zeldzaam. Toch weet
elke tuinier dat de gezondheid van de plant afhangt van deze wortels en hoe mooi en lekker
sommige zijn.
Dankzij wetenschappelijk onderzoek hebben wij nu een beter inzicht in de nauwe band
tussen het bovengrondse en ondergrondse deel van planten. De rol van het wortelstelsel is van
het grootste belang. Het zet de plant vast, neemt water en mineralen op en slaat
voedselvoorraden op. Dat gebeurt in samenwerking met schimmels en bacteriën die zich in de
bodem bevinden. Zo worden stoffen van boom tot boom doorgegeven via de wortels en de eraan
verbonden schimmels. Op die manier kunnen oude bomen zorg dragen voor jongere exemplaren,
door ze de nodige voeding te bezorgen. Via dezelfde kanalen wordt informatie doorgegeven bij
aanvallen op het boomloof. Planten kunnen dus communiceren via hun wortels. Deze duizenden
verbindingen onder onze voeten weven een soort van plantaardig internet, het «Wood Wide
Web».
Deze ondergrondse organen verdienen hoe dan ook al onze aandacht en zorgen.

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
Luc Noël (de tv-tuinman): «De tuin van morgen» - Lezing in FR (zaterdag 11u)
Marc Verhofstede (bio-ingenieur, oprichter van HUMUS): «Wortels ten dienste van planten» Lezing in FR (zaterdag 15u)
Anne Alexis (bloemiste en interieurontwerpster): «Trucs en tips voor geslaagde grote ruikers» Demonstratie in FR (zondag 11u)
Dr. Grégory Sempo (doctor in de Wetenschappen - biologie) : «Uw tuin doen (her)leven dankzij
wormencompost» – 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).
• Bio compostdemonstraties door Marc Verhofstede, stand Humus, (vrijdag 13u - 15u en
17u, zaterdag 11u-13u-17u , zondag 11u-13u-15u-17u).

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 3 mei van 12u tot 18u30
Zaterdag 4 mei van 10u tot 18u
Zondag 5 mei van 10u tot 18u

Inkom

•
•
•
•

Volwassenen: 10 € onlinetickets via www.aywiers.be, 12€ aan de ingang
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, volg ons op Instagram!

De herfst-editie van het planten- en tuinfeest zal plaatsvinden op
4 – 5 – 6 oktober 2019

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.
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