123 zaden

www.123zaden.nl

Ruim aanbod reguliere en biologische zaden.
Zaden van groenten en kruiden, tot bloemen en
exotische soorten, daarnaast een assortiment zaai
en kweek benodigdheden.

Agios Iiios

www.agios-ilios.com

Kretenzische, natuurlijke producten rechtstreeks
van de lokale boer: olijfolie, balsamico, wijnen,
kruiden, tijmhoning, peper en zout,…

Agriculture of tomorrow

www.agriculture-of-tomorrow.eu

verkoop van ergonomisch tuingereedschap.

Alkemade

www.bulbes.net

Bloembollen en aanverwanten.

AMAL

www.amal.be

Fair-trade handgeweven tuinstoelen en biologische
fair-trade arganolie voor voeding en
huidverzorging.

Andrew's Garden
www.andrewgarden,be
Arboretum Kalmthout

www.arboretumkalmthout.be

Exotische planten en kruiden, vorst verdragende
citrusbomen.
Infostand en verkoop van boeken, klein plant- en
zaaigoed en speciale tuinartikelen. Bijzondere
collectie tomatenzaden van eigen oogst.

Au Catalan

Ambachtelijk gedroogde worsten.

Bernard Ankaert

Kwekerij van zeldzame bomen en heesters.

Bleus

www.gebroedersbleus.be

Boomgaard 'Den Trog'
Boomkwekerij Dumarey

De Loonse stroop.
Vaste planten, appelsap en honing.

www.boomkwekerij-dumarey.be

Sierplanten en Japanse esdoorn.

Cramdalin

www.belgischesaffraan.be

pure saffraan en saffraan producten

CRU

www.cru.be

Voorstellen en verkopen Cru- producten.

Dahlia vereniging 'De jonge stek'

https://www.facebook.com/Dahliavereniging-DeJonge-Stek-233272783837348/

Dahlia knollen en stekken, uitleg over het kweken,
zaaien en verzorgen van Dahlia's.
Exclusieve schorten en tuinbroeken voor dames en
heren.

De betere schort

De Liefhebbers Van 't Zoet

www.deliefhebbersvantzoet.be

Infostand over bijen en de imkerij, verkoop en
proeverij van bijenproducten: mede, honing,
waskaarsen, propolis.

De Rozenkring Exclusief

www.derozenkring.be

Advies over aankoop en verzorging van rozen,
verkoop van decoratie met rozen, rozenjenever en
rozenjam.

Den oude kastanje

www.denoudekastanje.be

Bijzondere en vergeten groenten, kruiden en klein
fruit.

Diogenes

www.greenblade.be

Snoei- en takkenscharen met hefboomsysteem en
gepersonaliseerd tuingereedschap.

Februs

www.verandawereld.be

Serres

Frank Van Doorselaer

Savon de Marseille en etherische olie.

Gabriëls

Antieke tuindecoratie oa. arduinen voederschalen
en troggen.

GeBa Planten

Vaste planten: bodembedekkers, siergrassen,
rotsplanten, heesters en hosta's.

geraniums, 1-jarigen, zuiderse terrasplanten,
vetplanten, orchideeën…

Gebroeders Symons

Gemeente Ranst compostmeesterwerking

www.ranst.be

Verschillende vormen van kringloop tuinieren,
gebruik van compost - compostbak - compostvat …

Govaerts

www.govaertshenri.be

Vaste planten, hosta's, kleine bomen en struiken.

Greet Langmans

www.plantaardigekunst.com

Kunstwerken, objecten en projecten van
plantaardig materiaal. Zij ontstaan uit het spel van
gedachte, gevoel en groen. Op zoek naar het ware
verhaal ontdek ik antwoorden en vragen, maak ik
zichtbaar wat onzichtbaar is.

Groene Lis

www.groenelis.be

Vaste planten kwekerij Groene Lis biedt jou een
assortiment vol bijzondere planten. Een
assortiment bestaande uit gevestigde waarden,
maar ook enkele pittoreske botanische soorten die
het ontdekken waard zijn. Een gevarieerd aanbod
van bodembedekkers, weefplanten en solitairen.
Van Bloem- en bladplanten. En dat in een
verscheidenheid van kleuren en vormen.
orchideeën en vleesetende planten. Alle informatie
over vindplaatsen, verzorging, achtergronden en
toepassingen van deze planten, met doorlopend
demonstratie voederen van vleesetende planten.

Henk Willigendael

Het bijenhuis

www.bijenhuis.be

Honingproducten: koek, zeep, propoliszalf,…

Het Laaks hofke

www.hetlaakshofke.be

Eetbare sierplaten, groenten, tuinplannen,
cursussen & workshops over tuinieren, kruiden,
natuurlijk leven, kruiden EHBO,

verzorgingsproducten en huishoudproducten van
natuurlijke basisproducten.
Hoeve ijs DE HOEVE

facebook 'krijm van de hoeve'

Hortalis

Ambachtelijk bereid, vers gedraaid hoeve-ijs.
Seizoen vaste- en bloeiende planten.

Houtsensuur

www.houtsensuur.be

houtsculpturen

JBL Trading

www.jbltrading.be

Engelse houten poorten, houten omheiningen,
tuinschermen in hazelaar en kunststof,
moestuinbakken in hazelaar en tuingereedschap.
vetplanten: sedum, sempervivum, echeveria,
haworthia. Kamerplaten: Papyrus, clivia,
spiderplant, aspidistra, asparagus. Waterplanten:
Papyrus. Vaste planten: echinops, anaphalis,
zeeuws knopje, crocosmia lucifer, witte
aronskelk,…

Karin Verelst

Koninklijke Vlaamse dendrologische vereniging

www.kvdv.info

La maison curiosa

Infostand Vlaamse dendrologische vereniging.
Retro tuinartikelen voor tuin en huis.

La vie en roses

www.la-vie-en-roses.be

Tuin- en stamrozen in pot. Nieuwe generatie
gezonde rozen.

Les Potagers de Thomas

www.lespotagersdethomas.be

Tafelmoestuinen met bijhorende serretjes in
smeedijzer, accessoires voor de moestuin en bio
kruiden.

Lowgardens Nurseries + consultancy
www.lowgardens.com

Breed sortiment van heesters, bomen, coniferen,
vaste planten en klimplanten. Vooral aparte,
zeldzame en onbekende soorten.

Mandenmakerij "De ratelaar"

www.deratelaar.be

Mandenmakerij: gebruiksvriendelijke manden,
demo manden maken. 100% ecologisch met wilg
van eigen kweek!

Natuurpunt Voorkempen

www.natuurpuntvoorkempen.be

Info en tips om je tuin natuurvriendelijker in te
richten en verkoop van wilde, inheemse planten
Ruim assortiment groenten planten: diverse
soorten tomaat, komkommer, courgette, pompoen,
paprika, peper en kruiden.

Planten De Haes

Pomdamoor

www.notelteirs.be

Fruittelers met een eigen gamma van
zelfgemaakte appelsappen en een eigen bier
'Taaie Jozef'.

Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen

www.provincieantwerpen.be

Ontdek de verschillende Provinciale
Groendomeinen regio Antwerpen in onze
infostand.

Raad toerisme Ranst

www.ranst.be

Informatie en folders over toerisme in het land van
Playsantiën.

Rotstuinplanten Hodister

www.guyhodister.com

200 soorten Sempervivum en sedumsoorten

Sven Sanen

Vaste planten, klimplanten en irissen.

Toerisme Voorkempen

www.voorkempen.be

Infostand fiets- en wandelkaarten en
streekproducten.

Van Agtmaal - ambachtelijke walnootolie

www.van-agtmaal.com

Walnootproducten, zoals walnootolie,
walnootbonbons, walnootmosterd, walnootbomen,
walnoten op honing en boeken.

Van Wezemael - Zeeuws

fuchsia's

Vandereyt Gerard

Zeldzame bladverliezende azalea's, zeldzame
rhododendron hybriden en gevuldbloemige Azalea
japonica

Vaste planten kwekerij "De Jonkheer"
www.jonkheer.com

Bijzondere vaste planten, zoals Thalictrum, varens,
pioenen, salvia, geranium. Ook Toscaanse Terra
cotta.

Velt

www.velt.be

Velt zadenwerkgroep verkoop zaden en plantgoed.

Verduna

www.verduna.be

Verkoop van planten.

Vers en gezond

www.versengezond.be

Groenten van eigen kweek, Bio-fruitsappen, siroop
, olie, gelei en verse appels en peren.

Vlaamse gilde van houtdraaiers

Houtdraai demonstraties uit snoeihout.

Willy De Veirman

Tomatenplaten, pepino, Yacon,Chayote kruiden,
confituren en vergeten groenten.

