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

oktober   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 en hun weldaden 
 

Dit najaar zetten de Tuinen van Aywiers de verkenning van de wereld van de wortels 

verder. Deze keer richten wij de schijnwerper op wortels die een hoofdrol spelen in ons dagelijkse 

leven, zowel in de keuken als in huis. Wortels die goed zijn voor ons en wat leven en opwinding 

brengen in de eenvoudigste maaltijd of de eenvoudigste kruidenthee.    

 Wortels van planten zijn nuttig sinds mensenheugenis. Veel ervan zijn al heel lang 

ingeburgerd in onze culinaire gewoonten: wortels, bieten, rapen, radijsjes, rammenas, pastinaak… 

Ze zijn stuk voor stuk voedzaam en lekker. Ze kunnen op talloze manieren worden bereid en koks 

kunnen al hun talenten aanspreken. Met hun brede pallet aan smaken zorgen ze voor vele 

genoegens aan tafel.            

 Hun belang beperkt zich evenwel niet tot onze voeding. Zo bevat de wortel van de 

saponaria (uit de anjerfamilie) de stof saponine, die water doet schuimen en op zeep doet 

gelijken. De wortels van de Tagetes patula, beter gekend als afrikaantje, scheiden een stof af die 

de naburige planten beschermt tegen bepaalde parasieten (aaltjes). De iriswortel dient als basis 

voor pots-pourris, terwijl andere worden gebruikt bij de bereiding van kleurstoffen.   

Redenen te over dus om wortels in de kijker te zetten. 

 
 

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 

 
 

Anne Alexis (bloemiste en decoratie van evenementen) : «Grote herfstruikers» - Demonstratie en 
tips in FR (vrijdag 13u30)  

Claude Pohlig (chef-kok) :  «Over wortels, mensen en lekker eten» - Kookles in FR 
(vrijdag/zaterdag 16u) 

Marc Knaepen (hoofdredacteur van het tijdschrift "L'Esprit Jardin") : «Nul pesticides, 100 
oplossingen» - Lezing in FR (zaterdag 11u) 

Anne Alexis (bloemiste en decoratie van evenementen): «Grote herfstruikers» - Demonstratie en 
tips in FR (zondag 11u) 

Pauline de Voghel (diëtiste – erkend voedingsdeskundige - fytotherapeute):  

• «Op ontdekking van eetbare en weldadige wilde planten» - Rondleiding in FR 

(zondag 12u) 

• «Eetbare en weldadige wilde planten: onze beste bondgenoten» - Lezing in FR 

(zondag 14u) 

 

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-17u, 

zaterdag/zondag 11u-13u-15u-17u). 

• Recyclingworkshops : Ontdekking van de insectenhotels, stand les Hôtels à insectes 

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

• Op zoek naar micro-organismen om te tuinieren zonder chemische producten door Geert 

Top, stand Embo Tree (heel het weekend). 

• 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) . 

• Ezelritjes vanuit de stand Balad'âne (zaterdag/zondag de hele dag). 
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Kalender 
 

• Vrijdag 4 oktober van 12u tot 18u 

• Zaterdag 5 oktober van 10u tot 18u 

• Zondag 6 oktober 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! 

 

 
Planten en tuin feests 2020 

1, 2 & 3 mei 
2, 3 & 4 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.  
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