
Les Jardins d’Aywiers
Planten- en Tuinfeest van Aywiers

5 - 6 - 7 Mei 2023



Tijdens het Planten- en Tuinfeest van Aywiers maken de enthousiaste bezoekers kennis met
meer dan 200 gepassioneerde tuinprofessionelen in de betoverende omgeving van de
voormalige Abdij van Aywiers in het Belgische Lasne.

WANNEER ?

- Vrijdag 5 mei van 10u tot 18u
- Zaterdag 6 mei van 10u tot 18u
- Zondag 7 mei van 10u tot 18u

Het Planten- en Tuinfeest van Aywiers wordt zoals gewoonlijk gehouden tijdens het eerste
weekend van mei, met als enige verschil dat het dit jaar midden in de schoolvakantie valt. Dit
is de perfecte gelegenheid om de wondere wereld van de "kindertuin" te verkennen, een
magische plek waar je in alle rust kunt ontwaken in de natuur en dromen kunt opbouwen.
Beginnende tuiniertjes zijn toekomstige vruchtbare grond. Zaden ontkiemen in overvloed.
Deelnemen aan het leven van de plek en zonder haast de geheimen ervan ontdekken, de
werking ervan observeren, dat is waar ze vooral van houden. De tuin is voor hen een
onuitputtelijke bron van ontdekkingen, vragen en plezier. Het stimuleert hun fantasie en
onthult veel van hun talenten.
De kinderen van vandaag zijn de tuiniers van morgen. De herinneringen die op deze leeftijd
worden opgehaald zijn voor altijd geworteld in het geheugen. Het betreden van deze
betoverende wereld gaat veel verder dan de schommel. Een paar vierkante meter grond in de
zon onthult de geboorte van een mini-moestuin, een paar potten op het terras verwelkomen
verrassende zaden, rijen frambozenstruiken beloven oogsten, een oude schaal wordt
omgetoverd tot een watertuin.
Dit is de magie van tuinieren met kleintjes.

Exposanten en wandelaars wisselen boeiende weetjes uit op deze mooie locatie. Alles voelt
vertrouwd aan, maar toch evolueert het evenement voortdurend en is elke editie weer anders.
De variëteit op het Planten- en Tuinfeest is vaak ronduit verbluffend. 

Elk jaar opnieuw komen opvallende vernieuwingen en interessante thema's aan bod: een tuin
of een boomgaard aanleggen, leren composteren, het bodemleven beschermen, een moestuin
nieuw leven inblazen en ga zo maar door …

Tuinen leren ons hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor het milieu en hoe intens de
band is tussen tuinliefhebbers en de natuur. Net daarom is de jaarlijkse wandeling door de
tuinen van Aywiers telkens weer een onvergetelijke gebeurtenis.

ACTIVITEITEN

- De stand 'Coup de Coeur' van Marie-Pascale Vasseur, Marie-Noëlle Cruysmans
en Tessa de Villegas, die de favoriete plant voorstellen van elke exposant en de
bezoekers met veel plezier tips geven en over hun passie praten.

- Workshop door Marc en Bénédicte Verhofstede (HUMUS). Hoe blaas je je bodem –
dat levende wezen dat we zo hard nodig hebben om allerlei lekkers te kweken – nieuw
leven in, en hoe ga je het best om met compost?

o Zaterdag en zondag om 11, 13, 15 en 17u.



- Workshop door Birds Bay. Wilde dieren verwelkomen in de tuin - Hoe zet je de juiste
nestkastjes op de juiste plaats, voeder je de dieren correct en creëer je ecologische
gangen door de hele tuin?

o Vrijdag, zaterdag en zondag om 13u30 en 16u30.

- Natuurwandeling door "La leçon verte". De kleine mysteries van de tuinen en bossen
van Aywiers - Leerling-detectives, ga op zoek naar de aanwijzingen die moeder natuur
voor jullie heeft achtergelaten in de tuinen van de Abdij. Vindt u de "tafel" van de
kleine gemaskerde man, de tweekoppige adelaar, de lievelingsbloem van Psychoda, de
zeer oude wijze man, ... Open uw ogen wijd, laat u leiden door de verwondering, de
wandeling begint!

o Vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 15u30.

- Rondleiding in de oude Abdij van Aywiers , gevolgd door een degustatie van
Lutgarde

o Zaterdag en zondag om 15u.

LEZING (IN HET FRANS)

- Lezing van Pascal Colomb: Meer biodiversiteit in de tuin. Pascal haalt uiteenlopende
onderwerpen aan en praat onder meer over bloemenweides, hagen, boomgaarden,
insecten enz.

o Zaterdag om 14u.

- Lezing van Sylvie La Spina over haar boek "Des fleurs et des pollinisateurs"
uitgegeven door Terre Vivante. Verwelkomen, observeren, begrijpen, beschermen om
een mooie biodiversiteit in uw tuin te creëren.

o Zondag om 14u

VOOR DE KINDEREN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

- De vzw 'Kids’Care - Les amis de l'HUDERF' organiseert creatieve workshops voor
kinderen (deelname in de kosten ten voordele van de vzw) www.kidscarehuderf.be 

- Leren klimmen in een grote eik in het park van Aywiers, samen met 'Grimpe
d'Arbres' (Simon de Voghel)

- De "Ecole à Ciel Ouvert" school biedt verschillende leuke activiteiten die
rechtstreeks verband houden met de omringende natuur (uitleg over fotosynthese en de
levenscyclus van een plant, het maken van een "zintuiglijke ladder", analyse van
elementen onder de microscoop, enz.) Gezinnen kunnen bij hun stand blijven staan om
hun kinderen de activiteiten te laten ontdekken.

- Birds Bay houdt ook een animatie voor gezinnen "Een dier is in nood, vlieg hem te
hulp!". - Eerste hulp aan wilde dieren besproken voor en door kinderen.

o Vrijdag, zaterdag en zondag om 11u en 15u.

http://www.kidscarehuderf.be


PRAKTISCHE INLICHTINGEN

- Tickets
o € 10 in voorverkoop (op www.aywiers.be) 
o € 12 aan de ingang
o Weekendticket: Standaardticket + € 2

- Gratis tot 12 jaar 
- Verschillende eetgelegenheid in het park
- 'Kruiwagendienst' voor je aankopen
- Gratis parkeren

CONTACT

Patricia Limauge
Ancienne Abbaye d’Aywiers
Rue de l’Abbaye 14 B-1380 Lasne
www.aywiers.be
+ 32 2 633 20 21
Info via infos@aywiers.be

http://www.aywiers.be
http://www.aywiers.be

