
PLANTENDAGEN met zeldzame en collectieplanten  

 27 & 28 juni 2020 van 10 tot 18 uur                                                                66 ste editie 
 

    La FEUILLERIE - CELLES (Tournai – Doornik) 
 
Een selectie van de beste Belgische en buitenlandse gespecialiseerde plantenkwekers zullen zich  
in La Feuillerie, een romantisch park van de 19e eeuw, weer verzamelen voor de traditionele  
                                   PLANTENDAGEN met zeldzame en collectieplanten. 
                            Het ‘niet te missen evenement’ voor veeleisende plantenliefhebbers.  
 
Samen met bomen, heesters, vaste planten, bloembollen, siergrassen, coniferen, rozen, 
fruitbomen, waterplanten, inheemse planten, eenjarige planten, biologische zaden …zullen de 
Bijenplanten het rijk palet van lente mooiheden op een harmonieuze manier aanvullen. 
Deze zijn een belangrijke voedselbron voor de honingbijen, hommels, vlinders en anderen. 
Een brede diversiteit aan bloeiende planten is noodzakelijk om de voedselbehoeften van o.a. 
bijen te voldoen, vandaar het belang de biodiversiteit in onze tuinen te bevorderen.  
Enkelvoudige bloemen zoals deze van de meeste fruitbomen, van Pulmonaria, Daslook, 
Sneeuwklokje, Gevlekt longkruid, Sleutelbloem… en vele andere zijn van toepassing. 
 
Meer dan 65 gespecialiseerde plantenkwekers stellen er hun beste planten voor, met in de kijker 
de bijenplanten, de laatste nieuwigheden, en vooral hun kostbaar advies, dat telkens weer, door 
de bezoekers wordt gewaardeerd.  
 
Dat is het doel van de organisatoren, al meer dan 30 jaar , het publiek in contact te brengen met 
een breed en uitzonderlijk plantenassortiment, in een aangename en gemoedelijke sfeer.    
 
 
Exposanten: Meer dan 65 Belgische en buitenlandse gespecialiseerde plantenkwekers, zie lijst  
. www.lafeuillerie.be  
 
Jury :              Laurence Machiels, Hélène Merlotti, Didier Willery, Luc Noël, Jérome Floquet,  

                Christophe  Crock, Yves Gosse de Gorre , Jan Lasseron-Philips, Dominique  
              Cousin en Guillaume Mamdy zorgen  voor de beste kwekers te beoordelen  

                        en het toekennen van een certificaat.  
 
Cafetaria:  Snacks , barbecue , broodjes , taart … 
 
Toegang: 8,00 € -  leden van een tuinvereniging en senioren : 6,50 € 
 Kinderen  van -12 jaar gratis 
Parking:       Organisatie door de scouts 
 
Contact: Palick en Solange van Hövell 
                    1, rue de la Feuillerie – B- 7760 CELLES ( Tournai-Doornik) 
                    Tel +32 (0) 69 45 51 71 – GSM +32 (0) 499 41 67 65 
                     www.lafeuillerie.be   -  contact@lafeuillerie.be    



 
 


