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Les Jardins d’Aywiers
Planten- en Tuinfeest
1, 2 & 3 mei 2020
Lasne – Belgïe
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De elite van de plantkunde en de tuinbouw uit binnen- en buitenland zal op 1, 2 en 3 mei 2020
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.

Kunst in de tuin
Schoonheid alom in de tuin. De hele natuur is kunst en een inspiratiebron voor talrijke
kunstenaars. Gebladerte, bloemen, takken dienen als model en geven aanleiding tot diverse
interpretaties. Landschappen, licht, kleuren en planten zijn onderdeel van of zetten aan tot allerlei
creaties.
De tuinkunst is het raakvlak van vele talenten en de trefplaats van talrijke disciplines:
landschapsarchitecten, al dan niet verlichte amateurs, planten- en andere kwekers, beeldhouwers.
Voorouderlijke tradities en knowhow gaan hand in hand met nieuwe technologieën, afhankelijk
van ieders gevoeligheid. De sfeer wisselt naargelang van de verbeeldingskracht en artistieke
uitdrukkingsvormen. Vandaag zetten veel tuiniers hun eigen dromen in scène. Daartoe plaatsen ze
in hun groene hoekjes beelden, vintage sierobjecten, zelfs dwergen en kabouters.
Dit voorjaar stellen de tuinen van Aywiers voor om kennis te maken met duizend en één manieren
om onze tuinen tot leven te brengen en te verfraaien. Een speels of gesofistikeerd aangelegde tuin
naar ieders beurs, gewoon om naar te kijken, mooi te vinden, plezier in te scheppen en te
bewonderen.

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
Sylvie La Spina (ingenieur-landbouwkundige): «Ecologisch beheer van naaktslakken en
huisjesslakken» - lezing in FR (vrijdag 11u). Sylvie La Spina is auteur van 2 werken : «Des canards
coureurs indiens dans mon jardin» Ed. Terre Vivante en «La gestion écologique des limaces et des
escargots» Ed. Ulmer
Vincent Gillier (architect-tuinarchitect): «De kunst en de manier om de natuur in de tuin te
sublimeren» - Lezing in FR (vrijdag 14u)
Gabrielle Wittock (oprichtster van Yuma) : "Insecten, goed voor ons en onze planeet" –Uitleg en
degustaties (vrijdag/zaterdag 16u)
Anne Alexis (bloemiste en interieurontwerpster) : «Groot lenteboeket» - Demonstratie en advies
(zaterdag 11u)
Audrey Alvarez (ambachtelijke mandenmaker): «Ontwerpen met planten: realisatie van een
zichtscherm in wilg» - Participatieve demonstraties (zaterdag/zondag 14u)

De Musts
• Marie-Pascale Vasseur en Marie-Noëlle Cruysmans stellen u de « Favorieten » van de
exposant-boomkwekers voor, stand Coups de coeur (vrijdag/zaterdag/zondag de hele
dag).
• Begeleide wandeling over het ontdekken van de voormalige Abdij van Aywiers
(vrijdag/zaterdag/zondag 15u).
• Bio compostdemonstraties door Marc Verhofstede, stand Humus, (zaterdag/zondag 11u13u-15u-17u).
• Kennismaking met het trekpaard: «Maneuvreerkunst en leiden aan het touw» Demonstraties Stand Trait pour Trait (vrijdag/zaterdag/zondag, de hele dag)

Voor de kinderen

• De vzw “Kids’Care The Human Touch" organiseert creatieve workshops voor kinderen

•

(opbrengst ten voordele van de vzw) (vrijdag/zaterdag/zondag de hele dag: inschrijven op
de stand).
« Boomklimmen », stand Grimpe d’arbre.be (vrijdag/zaterdag/zondag de hele dag:
inschrijven op de stand).
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Kalender
•
•
•

Vrijdag 1 mei van 10u tot 18u
Zaterdag 2 mei van 10u tot 18u
Zondag 3 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
2, 3 & 4 oktober 2020

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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