
Alkemade LTJ  
www.bulbes.net Bloembollen 

Amal 

Fb : Amal since 2005 pure bio arganoil - 

Terrace Chairs //  Instagram: 

amal.annemaria 

Terrasstoelen: handgemaakt, stapelbaar en 

weersbestendig. 

Geweven gerecycleerde plastic tapijten en 

handgeweven manden. 

Arganolie 100% zuiver voor huid, haar, 

nagelverzorging als uniek en puur natuurlijke 

verzorging 

Ampe Dirk 
  Hosta,  varen, disporum en schaduwplanten 

André Geluykens 
  

Insektenhotels, nestkasten, voederbakken, 

verschillende modellen eekhoorn 

voederbakken en netzakken 

Ankher  
www.ankher.be 

Creatieve invulling met natuurlijke materialen 

in de bibliotheek van het kasteel 

Barbara-id 
www.barbara-id.be 

Handgemaakte wilgen vogelhuisjes,  

wilgen sfeerverlichting op zonne-energie en  

wilgen kransen 

Boomgaard 'Den Trog' 
  Bloemen en planten 

Boomkwekerij Peers 
www.boomkwekerijpeers.be 

Heesters, haagplanten, bodembedekkers en 

siergrassen 

http://www.bulbes.net/
http://www.ankher.be/
http://www.barbara-id.be/
http://www.boomkwekerijpeers.be/


Bosfenomeentjes 
www.bosfenomeentjes.com 

Handgemaakt keramiek, workshop 

keramiek, zelfgekweekte vet- en 

muntplantjes 

Bosgroep Antwerpse Gordel  
www.bosgroepen.be Infostand bosgroepen 

Camelliakwekerij GVR 
www.camellia.be 

Boomkwekerij producten: camellia, 

rododendron, tuinazalea enz 

Cochon&Carot  
www.cochonencarot.com 

Verkoop van ambachtelijke charcuterie, ter 

plaatste te consumeren en ook om mee te 

nemen  

Cramdalin (Belgische Saffraan) 
www.belgischesaffraan.be Saffraan en afgeleide producten 

Dahlia vereniging:  De Jonge Stek 
   Dalia's: stekken en knollen  

http://www.bosfenomeentjes.com/
http://www.bosgroepen.be/
http://www.camellia.be/
http://www.cochonencarot.com/
http://www.belgischesaffraan.be/


De Dobbelhoeve 
www.dobbelhoeve.be 

Biologische boerderij producten van achter 

de hoek, ook drank en hapjes 

De Hoeve  
https://www.facebook.com/KrijmvanDeHoeve Hoeve-ijs 

De Liefhebbers van't Zoet 
www.deliefhebbersvantzoet.be Bijenplanten, honing, was, mede 

De Remise 
www.remise-vrieselhof.be Catering 

De Rozenkring exclusief 
www.derozenkring.be 

Rozen producten: zoals rozen 

verzorgingsproducten, rozenjenever, rozen 

confituur en decoratie materiaal 

De Tuinfluiter vzw 
www.detuinfluiter.be 

Plukboeketten en biologische ambachtelijke 

zeep uit eigen bloemen- en verfplantentuin  

http://www.dobbelhoeve.be/
https://www.facebook.com/KrijmvanDeHoeve
http://www.deliefhebbersvantzoet.be/
http://www.derozenkring.be/


De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers 
www.houtdraaiersgilde.be 

Demonstratie houtdraaien en verkoop van 

werkstukken 

Den Oude Kastanje 
www.denoudekastanje.be 

Bijzondere en vergeten groenten, kruiden en 

fruit 

Diogenes  
  

Snoeischaren en takkenscharen met 

hefboomsysteem, het betere 

tuingereedschap  

Frank Van Doorslaer 
  

Savon de Marseille,  etherische oliën en 

brocante tuinspullen 

Fruticos  
www.fruticos.com 

Bonsai fruitboompjes, eetbare kruiden-, 

noten-, groente- en fruitplanten. 

Zaden en stekjes voor eetbare bloemzaden 

en fruit-, & groenteplanten. 

Moestuin gerelateerde accessoires zoals 

moestuingrond, mest, kruidenschaar, 

schepjes, gieters, potten en manden. 

Gebroeders Symons 
  

Bloemen, planten, kruiden en 

groenteplanten 

Gebruers Louis 
  Hosta's en winterharde salvia's 

http://www.houtdraaiersgilde.be/
http://www.denoudekastanje.be/
http://www.fruticos.com/


Gemeente Ranst Kringloopkrachtwerking 
www.ranst.be Kringloopkrachtwerking gemeente Ranst 

GRADINKA Kruidentuinen 
www.gradinka.nl 

Eetbare planten, groenten, wildkruiden en 

geneeskrachtige kruiden, ook de zaden 

ervan.  

Daarnaast ambachtelijk vervaardigde 

(kruiden)zeep en kruidenzalf. 

Greet Geys 
  Kleine brocante artikelen 

Groene Lis 
www.groenelis.be Vaste planten 

Gruna 
  

Langbloeiende kleurrijke vaste planten: bij - 

en vlindervriendelijk.  

Henk-Jan Heideboer 
www.HenkJanHeideboer.be 

Heide, erica en calluna, wisteria collectie, 

eriobotry assortiment  

Het Bijenhuis 
www.bijenhuis.be Honingproducten 

http://www.ranst.be/
http://www.gradinka.nl/
http://www.groenelis.be/
http://www.henkjanheideboer.be/
http://www.bijenhuis.be/


Het Laaks hofke 
www.hetlaakshofke.be 

Gedroogde kruiden, thee's en specerijen en 

eetbare sierplanten 

Iluigi 
www.iluigi.be Iluigi olive oil, 100% biologisch 

Jane's vintage  
WWW.JANESVINTAGE.BE Hortensia's en gietijzeren tuinbeelden  

kaspoo 
www.instagram.com/rotsplanten/ 

rotsplanten : crassula sarcocoulis, 

delosperma  en sempervivum, ook in 

decoratieve potten 

Keramiek Atelier Veronique Van Asch 
www.veroniquevanasch.be Handmade keramiek tuindecoratie 

Kruiden Volckaerts 
www.volckaerts.net 

Kruiden, vergeten groenten, aardbeiplanten 

en lavendel 

Kruiden Wouter 
www.kruidenwouter.be Kruiden, groenten en fruitplantgoed 

Kwekerij van de Akkauwe 
www.plantjekopen.com 

Kuipplanten, citrussen, exoten en eetbare 

planten 

http://www.hetlaakshofke.be/
http://www.iluigi.be/
http://www.janesvintage.be/
http://www.instagram.com/rotsplanten/
http://www.veroniquevanasch.be/
http://www.volckaerts.net/
http://www.kruidenwouter.be/
http://www.plantjekopen.com/


La Maison Curiosa 
  Deco artikelen voor huis en tuin 

La Vie En Roses 
www.la-vie-en-roses.be Gezonde tuinrozen in pot 

Lavandula 
www.lavandulashop.com Rozen- en lavendelproducten 

Maxiteak 
  "De gedekte tafel" 

Museumtuin Gaasbeek  
www.museumtuingaasbeek.be Informatiestand museumtuin Gaasbeek 

Notelteirs  
www.notelteirspomdamoor.be 

Appelsappen ook samengestelde smaken, 

taaie jozef en cider  

Planten De Haes 
  

Een ruim assortiment groenteplanten ( 

verschillende soorten pompoen, tomaat, 

komkommer, peper, aubergine, ...) 

diverse kruiden (basilicum, verschillende 

soorten munt, marjolein, dille, tijm, ...)  

http://www.la-vie-en-roses.be/
http://www.lavandulashop.com/
http://www.museumtuingaasbeek.be/
http://www.notelteirspomdamoor.be/


assortiment bloemen (zowel éénjarigen als 

vaste planten)  

Raad toerisme Ranst 

www.ranst.be/toerisme en 

https://landvanplaysantien.be/ 

Toeristische brochures gemeente Ranst en 

toeristische brochures en producten Land 

van Playsantiën 

Regionaal Landschap de Voorkempen  
www.rldv.be 

Wij stellen onze werking rond landschap, 

natuur en erfgoed voor, met bijzondere 

aandacht voor het project 'Fruit met pit' dat 

focust op de heropwaardering van 

hoogstamfruitboomgaarden.   

Renilda Steegmans 
  

Klein fruit, fruitbomen, rozen, heesters en 

klimplanten 

Sanen 
  Vaste planten, klimplanten, irissen 

Saucissons d ‘Olivier 
  Saucissons  

Schoofs Greet 
  

Tuinplanten, eetbare planten, honing, 

goudsbloembalsem, etherische olie 

http://www.rldv.be/


Spijs & Valies 
www.spijsenvalies.com 

Zelfgemaakte chutneys en ingemaakte 

groenten 

Steunpunt Levend Erfgoed  
www.sle.be 

Steunpunt Levend Erfgoed is vereniging 

voor behoud van onze oude lokale rassen 

van neerhof- en landbouwdieren. I.s.m. 

kinderboerderij Rivierenhof dat ook het 

Levend Erfgoedhoflabel heeft. 

Toerisme Voorkempen 
www.voorkempen.be Voorstelling van de toeristische werking 

Tuincentrum Braeckman  
www.tuincentrumbraeckman.be 

Voorjaarsbloeiers, harde Gentse azalea, 

wilde azalea's, bloembollen en zaden 

Tuinjoop 
www.tuinjoop.com 

Planten: eetbare bloemen, tomaten en 

andere groenten, geneeskrachtige - 

inheemse en keukenkruiden 

Zaden: eetbare bloemen, bijzondere en 

wilde groenten, geneeskrachtige - inheemse 

en keukenkruiden 

Boeken: (biologisch) tuinieren, permacultuur, 

voedselbos, eetbare bloemen, wildplukken 

en natuur 

kruidenthee 

http://www.spijsenvalies.com/
http://www.sle.be/
http://www.voorkempen.be/
http://www.tuincentrumbraeckman.be/
http://www.tuinjoop.com/


Tuinpunt  
www.tuinpunt.be 

Vereniging tuinpunt en groentijdschrift 

Groei& Bloei 

Tuinwerken Van Looybe 
  Plantgoed, tuingerief  en zaden 

Vandendael Willy 
  Zelfgekweekte vaste planten 

Vandereyt Gerard 
  Azalea en rhododendron 

Vanwezemael-Zeeuws 
  Fuchsia 

VELT 
www.velt.be 

Catering, infostand, verkoop zaden en 

planten 

Verduna 
  Tuinplanten, bloemstukken en potterie  

Verswijver Gilbert 
  Pioenen, irissen en hemerocallissen 

Viv Van Bulck 
www.vivvanbulck.be 

Kleine groene kamerplanten, bloeiende 

buitenplanten, stylingmateriaal decoratie, ... 

Vlaco vzw 
www.vlaco.be Infopakket: Bodemprofessor 

VMPA  
www.vmpa-vzw.be Milieu-educatief  materiaal 

http://www.tuinpunt.be/
http://www.velt.be/
http://www.vivvanbulck.be/
http://www.vmpa-vzw.be/


Wild van tuinen 
www.wildvantuinen.be 

Dierenhokken, bijgebouwen in ecologische 

materialen en bouwantiek. Ecologische 

tuinaanleg, pimpen lelijke bijgebouwen en 

bloemenweides. 

Yaya’s Ceramics  
www.yayasceramics.com Keramiek voor in de tuin en voor op de tafel 

 

http://www.wildvantuinen.be/
http://www.yayasceramics.com/

