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Interpellatie

Agenda nr. 6/3 Interpellatie in verband met de prijzen in het Rivierenhof, 
ingediend door Tobias Daneels (Groen).

Beste collega’s, meneer de voorzitter, mevrouw de gouverneur, net als de meeste 
van jullie ben ik op Facebook lid van een aantal Facebookgroepen. Van 
verschillende gemeentes en dorpen bijvoorbeeld, altijd interessant om wat te 
luisteren wat er leeft bij de mensen.

En zo ben ik ook lid van een grote groep met inwoners van Deurne. En daar viel 
mijn oog vorige week op een opvallend bericht van een zekere Rudy. Ik lees even 
voor: ‘Ik heb net een coca cola gedronken in het Kasteel van het Rivierenhof. 
3 EUR 40, is dat normaal?

Ik vond dat een opvallend berichtje want de prijzen in het Rivierenhof waren mij 
ook al opgevallen en ik wilde er vorige raad eigenlijk al iets over vragen. Nee Rudy, 
3 EUR 40 voor 20 cl coca cola is niet normaal. Eigenlijk is dat er zelfs ver over.
Zeker als je weet dat er maar 1 horecazaak is in het Rivierenhof – want ik neem 
aan dat we de tennisclub helemaal aan de rand van het park niet meetellen – en 
zowel de provincie als het domein zelf er prat op gaan dat iedereen welkom is om 
van de natuur te genieten. Op de Facebookpagina van Rivierenhof lees ik letterlijk: 
‘In het Rivierenhof is er voor elk wat wils. Je zou bijna vergeten dat je er ook 
gewoon kan komen flaneren of een terrasje doen.’

Collega’s, het Rivierenhof is populairder dan ooit. Middenin de coronacrisis was het 
Rivierenhof voor veel inwoners van Deurne, Borgerhout, Antwerpen, zelfs Berchem 
een plek om in de volle natuur tot rust te komen. Jong en oud, dik en dun, en 
vooral arm en rijk kan er gratis genieten van 130 hectare natuur vlakbij de stad. En 
vooral mensen die het wat minder hebben en geen huis met tuin kunnen betalen, 
vonden natuurlijk hun weg het meeste naar het Rivierenhof, om even weg te zijn 
van het kleine appartementje waar ze met een gezin met kinderen leven.

Net daarom is het spijtig dat in het Rivierenhof, hoe inclusief ook, niet alles voor 
iedereen is weggelegd. Gewoon iets drinken, of een ijsje of een pannenkoek eten 
op het terras naast de vijver, is enkel voor mensen weggelegd met een dikke 
portefeuille, anders kan ik het niet noemen. Ik heb me speciaal opgeofferd om 
zaterdag de kaart nog eens in detail te bekijken.
Ik ga niet het hele menu opsommen, maar hierbij enkele voorbeelden. Een flesje 
cola of fanta van 20 cl: 3 EUR 40. Platwater, 33 cl, 3 EUR 50. Een fristi of een 
cecemel, 3 EUR 50. De goedkoopste koffie, 3 EUR 40. Een warme chocomelk: 
4 EUR 80. Ice Tea zero, 3 EUR 90.



Dit zijn prijzen die je zelfs niet op de Grote Markt van Antwerpen terugvindt, verre 
van zelfs. Laat staan dat ze marktconform de prijzen in de omgeving van het 
Rivierenhof zijn.

Ik ben er zeker van dat veel mensen die het Rivierenhof nog niet kenden, tijdens 
de coronacrisis hebben kennis gemaakt met de prachtige natuur van het park. Wie 
weet hebben ze al plannen gesmeed om na de lockdown eens eentje te drinken in 
het park? Ik vermoed dat dit voor velen maar bij 1 keer zal blijven.

Collega’s. Jullie voelen vast ook wat ik bedoel. Een park met als enige horecazaak 
een brasserie met dergelijke prijzen, is geen park met ‘voor elk wat wils.’ Daarom 
mijn vragen.

- Wat staat er in de gunning als voorwaarde voor de prijshantering en hoe 
wordt dat opgevolgd?

- Zijn deze prijzen voor de deputatie 'democratisch', 'redelijk' of 'inclusief'?
- Want is het niet de bedoeling dat Rivierenhof ook qua eet- en 

drankgelegenheid inclusief en laagdrempelig is? Het is tenslotte een 
openbaar domein.

- Wat kan en wil de provincie ondernemen om deze overdreven prijzen aan te 
pakken? Onze fractie dacht alvast aan een vast kader dat kan uitgewerkt 
worden door de provinciale dienst Groendomeinen om marktconform een 
paar maxima op te leggen.

- Een andere optie is natuurlijk om na te denken over een andere horecazaak 
die wel democratische prijzen hanteert, zodat er eindelijk voor ieder wat wils 
is.


