
 

 
 

Persbericht Les Jardins 

d’Aywiers 

Fête des plantes et du Jardin 
(Planten- en tuinfeest) 

1, 2 en 3 oktober 2021 



 
 
 
 
 
Het Planten- en tuinfeest van Aywiers is een dynamische ontmoetingsplaats 
waar 200 enthousiaste tuinprofessionals en -liefhebbers hun passie delen in 
een betoverend kader: de voormalige cisterciënzerabdij van Aywiers in Lasne. 
Het Planten- en tuinfeest heeft dit najaar een bijzonder thema: de voedseltuin ...  

De tijd dat groenten en fruit telen beschouwd werd als een ouderwetse, 
tijdrovende bezigheid ligt ver achter ons. Voortaan maakt de voedseltuin deel 
uit van een nieuwelevensstijl. Deze voedseltuin moet verse groente en fruit op 
tafel brengen. Heel veel mensen herontdekken er de eenvoudige geneugten om 
de grond te bewerken op het ritme van de seizoenen. 
Een omgeving creëren met respect voor de fauna en flora, waar elk perceeltje 
grond voedsel voortbrengt voor het huishouden, waar elk element zijn nut heeft 
en waar alles op de familietafel wordt geserveerd: dit is niet langer een vrome 
wens. Het is de ervaring van een groeiend aantal nieuwe tuinliefhebbers. En 
hoewel de natuur soms wreed is, toch zorgt het wonder van leven en liefdevolle 
zorg ervoor dat de sla uiteindelijk groeit en de bloemen bloeien. 
Het doel is om te zaaien, planten, kweken en verzorgen, en zo een planten- en 
dierenwereld te creëren die gezond en lekker voedsel voortbrengt. Moestuin, 
boomgaard, vijver, kippen- en konijnenhok: dat zijn de pijlers van deze 
terugkeer naar de bron. Zij geven de voedseltuin een nieuw hedendaags elan, 
met een charmant vleugje improvisatie en eenvoud. 

 
In Aywiers hangt er een speciale magie in de herfstlucht: de zachtheid van het 
licht, de eeuwenoude bomen, de vijver, de bassins, de boomgaard en de 
moestuin zullen op hun mooist zijn en al hun pracht tonen aan de liefhebbers, 
kenners en fans van natuur, milieu en tuinen. 
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EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN ROND DE ABDIJ EN DE ‘VOEDSELTUINEN’: 
 
Twee signeersessies bij de stand « A livre Ouvert » : 
 

•  “L’Art de Cuisine 
Simplement », door Margaux 
de Biolley 
 

Vrijdag (14u – 15u30) 
Zaterdag (11u-12u30) 

 

• "1000 conseils pour les 
jardiniers débutants & 
expérimentés", door Luc Noël 
uitgegeven door Racine 
 

Zondag (15u) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshops en demonstraties : 
 

• De bodem verbeteren door analyse en verbetering van de 
compostkwaliteit, door Marc Verhofstede HUMUS – zaterdag en zondag 
om 11, 13, 15 en 17 uur – Breng gerust een staal van uw eigen compost 
mee voor analyse 

• Rozen snoeien door Lens Roses - zaterdag en zondag om 14 uur 

• De vitaliteit van bomen en water door Geert Top – tijdstip nog te bepalen 

• Bezoek aan de voormalige abdij van Aywiers – zaterdag om 15 uur en 
zondag om 11 uur en 15 uur, vertrek voor het kasteel. 

 

VOOR DE KINDEREN 
• De vzw “De Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 

Fabiola” organiseren creatieve workshops voor kinderen (inkom ten 
voordele van de vzw) 
 

AGENDA 
• Vrijdag 1 oktober van 10 tot 18 uur 
• Zaterdag 2 oktober van 10 tot 18 uur 
• Zondag 3 oktober van 10 tot 18 uur 



TICKETS 
• Volwassenen: € 12 

- Voorverkoop (op www.aywiers.be): € 10 
- weekendticket: Dagticket + € 2 

• COVID SAFE TICKET vereist - Geen mogelijkheid tot testen ter plaatse 
• Kinderen: Gratis tot 12 jaar 
• Catering in het park 
• Dienst ‘kruiwagens’ voor de aankopen 
• Gratis parking 

Bijkomende informatie : 

Voormalige Abdij van Aywiers 
Rue de l’Abbaye 14 
B-1380 Lasne 
Tel.: 32(0)2 633 20 21 
infos@aywiers.be 

 

Bezoek onze website: www.aywiers.be. 
U vindt er alle informatie over ons evenement. 

 
Volg ook alle nieuwtjes over ons via Facebook en Instagram! 
 

Wij danken u van harte voor uw gewaardeerde steun. We verheugen ons erop om 
de deuren van Aywiers weer te mogen openen en u dit najaar in onze tuinen te 

verwelkomen! 
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