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Sinds 1923 is het Rivierenhof in Deurne een 
publiek park. Al 96 jaar lang speelt het allereerste 
provinciaal domein van het land een glansrol 
als groene long voor de stad en als tuin voor 
duizenden buurtbewoners. De beslissing van de 
provincie om in 1921 het Rivierenhof te behoeden 
voor verkaveling betekende de start van een traditie 
van provinciale domeinen. Vandaag telt de regio er 
maar liefst vier. 

Naast het Rivierenhof in Deurne en het Hof 
van Leysen in Antwerpen beheert de provincie 
Antwerpen ook het Vrieselhof in Ranst en de 
Kesselse Heide in Nijlen. En daar stopt het niet. 
Ook in Mol, Mechelen, Retie, Kasterlee en Heist-
op-den-Berg heeft de provincie prachtige groene 
plekjes weten te bewaren waar het hele jaar door 
wat te beleven valt. 

Wees welkom voor een teug frisse lucht, een leerrijke activiteit, een korte of lange 
break. Lopers, wandelaars, natuurfotografen, speelvogels, rustzoekers, levensgenieters, 
… dankzij het gevarieerde aanbod kan iedereen zich thuis voelen in de provinciale 
domeinen. Tal van evenementen nodigen uit tot een extra bezoek. 

In deze gids lees je wat er dit jaar allemaal te beleven valt en welke plannen er nog zijn 
voor de vier domeinen in de regio Antwerpen. Want ook in 2019 investeert de provincie 
onverminderd verder in deze groene parels. 

Ik nodig je van harte uit om de Antwerpse groendomeinen te komen (her)ontdekken. 
Graag tot binnenkort! 

Jan De Haes,
Gedeputeerde voor Groendomeinen 
provincie Antwerpen
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Welkom



Affiche Gezellig Buiten

Gezellig buiten, dat is sfeervol genieten in openlucht.  
Met winterwandelingen en vertellingen. Een winterpicknick. En proevertjes. 

Een winterwarm initiatief van de provincie Antwerpen.

gezelligbuiten.be
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Provinciaal Groendomein Vrieselhof
Schildesteenweg 95
2520 Ranst (Oelegem)
T 03 360 52 00  
vrieselhof@provincieantwerpen.be
www.facebook.com/vrieselhof 

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Toegankelijkheid: de ‘witte wandelroute’ (1,5 km) in het Vrieselhof wordt tiptop 

onderhouden zodat rolwagens overal kunnen rijden. Er zijn aangepaste toiletten 

en parkeergelegenheid. 

Fietsroute / wandelroute (*): groendomein Vrieselhof ligt vlak bij de 

fietsknooppunten 26 en 57. De ‘Antitankgrachtwandeling’ doet het Vrieselhof aan.

Openbaar vervoer: buslijnen 424 – 610 – 619 en belbus 945 (halte Knodbaan) 

stoppen voor het Vrieselhof.

Parkeren (*): grote parking met voorbehouden plaatsen voor kaarthouders.

(*) Opgelet: vanaf 2019 wordt het Vrieselhof heraangelegd en kunnen routes 

en parkeerplaatsen tijdelijk worden verplaatst!

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de 
Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustige kasteel domein 
Vrieselhof. De stilte is er bijna tastbaar. Wanneer de ochtendnevel 
boven het domein optrekt, komt de kleurenpracht van bloemen 
en planten weer tot leven. De verscheidenheid aan biotopen zorgt 
ervoor dat het Vrieselhof elk seizoen een andere, wondermooie 
aanblik biedt. Ook schoolkinderen krijgen dankzij een educatief 
aanbod in het Vrieselhof de kans om van jongs af aan een 
onuitwisbare band te ontwikkelen met dit natuurschoon.

Dit jaar wordt er begonnen aan de uitvoering van het beheerplan 
Vrieselhof. Het Vrieselhof verontschuldigt zich voor de tijdelijke hinder die u hierdoor 
kan ervaren. 

Meer info en plattegrond:
www.provincieantwerpen.be    Vrieselhof

Vier Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen
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Provinciaal Groendomein Rivierenhof
Bezoekadres: Turnhoutsebaan 242 - 244 - 246
Postadres: Turnhoutsebaan 232
2100 Deurne
T 03 360 52 00 
rivierenhof@provincieantwerpen.be
www.facebook.com/rivierenhof 

Het domein is vrij toegankelijk van 6u30 tot 22u30.

Toegankelijkheid: de helft van de paden is verhard, aangepaste 

parkeergelegenheid voor kaarthouders. 

Openbaar vervoer: buslijn 33 (haltes Sterckshof - Turnhoutsebaan); tram 

10, buslijnen 410, 411, 412 en 414 (haltes Galifortlei - Lunden - Venneborg - 

schotensteenweg - Ruggeveld) en tram  5 (halte Ruggeveld).

Fietsroute / wandelroute: de bewegwijzerde ‘Brialmontroute’ (fietsknooppunt 3) 

doorkruist het Rivierenhof.

Parkeren: Parking West (Cogelsplein), Parking Oost (Ruggeveldlaan), Parking Zuid 

(via Sterckshoflei) of langsheen de Turnhoutsebaan.

Op 7 mei 1923 om half drie in de namiddag werd het Rivierenhof 
plechtig ingehuldigd als het eerste ‘provinciaal park’ van het land. 
Twee jaren eerder had de deputatie van de provincie Antwerpen het 
voormalige hof van plaisantie aangekocht. De visionaire beslissing 
om groene ruimte te behoeden voor verkaveling en open te 
stellen voor het grote publiek, maakt dat we al 96 jaar genieten van 
provinciaal groen.

Er is ongelooflijk veel te doen in het Rivierenhof. Met zijn 135 
hectaren is dit provinciaal groendomein de grootste verademing 
van de Antwerpse metropool. Joggers, ravottende kinderen, 
wandelaars, fietsers, liefhebbers van minigolf, calisthenics, petanque, 
miniatuurtreinen en zelfs vissers komen er aan hun trekken. Het park 
herbergt tal van sportclubs, twee kastelen, een uniek sprookjeshuis, een kinderboerderij, 
een kunstgalerij, speeltuinen per leeftijdsgroep en het Openluchttheater. In het 
Rivierenhof kun je ook over een vlonderpad wandelen, in het doolhof verdwalen, 
voetballen en dunken op een polyvalent sportveld of joggen op een mooi uitgestippeld 
loopparcours van 10 kilometer. De uitgebreide botanische collectie van het Rivierenhof 
is tot ver buiten de landsgrenzen gekend. Je kan die onder meer bewonderen in het 
arboretum, de azaleatuin en de rozentuin.
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Het Rivierenhof is een levendig park met een uitgebreide educatieve werking over natuur 
en milieu. Elk schooljaar genieten meer dan 25.000 Antwerpse schoolkinderen met de 
klas van een leerervaring uit het aanbod van 25 verschillende activiteiten. Het Rivierenhof 
is hiermee het grootste NME-centrum van de provincie Antwerpen. Maar niet alleen die 
schoolactiviteiten lokken veel volk naar het Rivierenhof. Ook de activiteiten van acht 
sportclubs, drie hobbyverenigingen en evenementen zoals de Rivierenhof Valentijnrun, 
het Rozenfeest, Ecodroom en de zomerconcerten van het Openluchttheater zijn keer 
op keer publiekstreffers. 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. 

Oud maar niet verouderd. Verder bouwend op de rijke geschiedenis van het Rivierenhof, 
investeert provincie Antwerpen fors om tegemoet te komen aan veranderende behoeften 
van de parkbezoekers. In 2018 kreeg het Rivierenhof als allereerste park in België de 
Green Flag Award. Het Rivierenhof rijfde tevens de internationale GFA-publieksprijs en 
de zilveren Large Urban Parks Award binnen. 

Je kan het Rivierenhof volgen op Facebook, je abonneren op de digitale nieuwsbrief en 
online inschrijven om deel te nemen aan activiteiten. 

De leukste Rivierenhof-nieuwsjes rechtstreeks in je mailbox? Abonneer je op de digitale 
nieuwsbrief Rivierenhof via www.provincieantwerpen.be    Rivierenhof

In het Rivierenhof zijn er ook sportclubs, concessionarissen en hobbyverenigingen 
gehuisvest. Je vindt ze terug op de website www.provincieantwerpen.be 

  Rivierenhof

Korfbalclubs (4): Koninklijke Antwerpse Korfbalclub AKC, Koninklijke ATBS 

Korfbalclub, K. Riviera Korfbalclub  en Meeuwen Korfbalvereniging.

Voetbalclubs (3): Tubantia Borgerhout, K. Rapid A.C.  en Sint Antonius 

Voetbalafdeling (SAVA).

Tennisclub: Tennisclub Ruggeveld.  

Hobbyverenigingen (3):  Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen - sectie 

treinen (KMYCA) , scheepsmodelbouw RSMB en de Rivierenhofvissers.

Meer info en plattegrond:
www.provincieantwerpen.be    Rivierenhof

Vier Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen



Provinciaal Groendomein Hof van Leysen 
Markgravelei z.n.
2018 Antwerpen
T 03 360 52 00  
hofvanleysen@provincieantwerpen.be

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Toegankelijkheid: gedeeltelijk aangepaste paden en speeltuin. 

Openbaar vervoer: buslijnen 22, 30 en 34  (halte Van Schoonbekestraat), bus 17 

(halte J. Van Rijswijcklaan), tramlijnen 2 en 6 (halte Markgravelei). 

Met de fiets: fietsenstalling en Velo-station beschikbaar aan de ingang van het 

park.

Parkeren: langsheen de Markgravelei en omliggende straten.

Dit kleine park, eigenlijk een flink uit de kluiten gewassen wijktuin, ligt 
middenin een oude stadswijk. Het Hof van Leysen is een populaire 
pleisterplaats voor buurtbewoners. De integraal toegankelijke en 
bespeelbare speeltuin voor kinderen tot vijftien jaar is erg in trek. 
In de groene oase met samentuin, kun je niet alleen de natuur 
opsnuiven maar ook de warme couleur locale.

Meer info en plattegrond:
www.provincieantwerpen.be    Hof van Leysen
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Provinciaal Groendomein Kesselse Heide 
Vaerestraat 4 (bezoekerscentrum Doefoepdhei) 
2560 Nijlen
T 03 360 52 00 
kesselseheide@provincieantwerpen.be
www.facebook.com/kesselseheide

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Toegankelijkheid: het domein is uitgerust met bewegwijzerde wandelpaden en 

picknickfaciliteiten.

Openbaar vervoer: vanaf NMBS- Station Kessel 1,5 km te voet; vanuit NMBS-

stations Lier of Nijlen met buslijnen 150, 151, 152 of 153 (halte Hoenderstraat).

Fietsroute / wandelroute: de Kesselse Heide ligt tussen de knooppunten 

24 en 76 van het fietsknooppuntennetwerk. Fietsverhuur bij de VVV Nete en 

Aa, Oude Steenweg 13A in Grobbendonk en in het NMBS-station van Lier. De 

bewegwijzerde fietsroute ‘Diamantpad’ loopt langs de achterzijde van de Kesselse 

Heide.

Parkeren: Parking aan de Lindekensbaan.

Kom op adem in een magisch mooi stukje natuur. Een Kempens 
landschap zoals het vroeger was, een zeldzaamheid in Vlaanderen. 
Ontdek de kleurrijke afwisseling van (struik)heidevlakten, naald- 
en loofbossen en zandvlakten. Dankzij een educatief aanbod 
kunnen schoolkinderen op de Kesselse Heide van jongs af aan een 
onuitwisbare band te ontwikkelen met dit natuurschoon. Ook buiten 
de schooluren kunnen kinderen naar hartenlust komen spelen in 
het speelbos. Voor kinderen is er niets heerlijkers dan te mogen 
rollebollen in de bladeren of een kamp bouwen met takken.

Meer info en plattegrond:
www.provincieantwerpen.be    Kesselse Heide

Vier Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen



 Aan jou de keuze: van 10u 
tot 12u of van 14u tot 16u

  Kinderboerderij Rivierenhof, 
Parkweg z.n. (omgeving 
Rozentuin)

 Gratis!

 Vooraf inschrijven verplicht

Rolstoelvriendelijk

Inschrijven vanaf 17 
december 2018 via 
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof workshop 
kleinfruit snoeien   
Meer info via T 03 360 52 18.

 Elke dag uitgezonderd 
op vrijdag, zaterdag en 
sluitingsdagen (*)

 van 13u tot 17u

  Kinderboerderij Rivierenhof, 
gelegen aan de Parkweg 
z.n. (omgeving Rozentuin)

  Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet 
nodig

 Voor kinderen en 
volwassenen

 Rolstoelvriendelijk

Meer info op  
T 03 327 35 00 of 
www.provincieantwerpen.be  

 Kinderboerderij Rivierenhof 
ontwaakt

(*) Opgelet:  de 
Kinderboerderij Rivierenhof 
is gesloten t.e.m. 12 januari 
2019 en van 16 december 
2019 t.e.m. 11 januari 2020 
(jaarlijkse wintersluiting).
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Workshop ‘kleinfruit snoeien’ | Rivierenhof 
zaterdag 12 januari 2019

Hoe krijg je een rijke oogst aan bessen, bramen en 
frambozen? Een specialist legt je duidelijk uit hoe het 
moet. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het snoeien 
van fruitstruiken en komen de tuinhandschoenen 
en de snoeischaar die je meebrengt goed van pas. 
Bij vriesweer kan deze workshop worden uitgesteld 
tot na de vorstperiode. Vermeld daarom a.u.b. bij je 
inschrijving op welk telefoonnummer je kan worden 
bereikt. 

De Kinderboerderij ontwaakt  | Rivierenhof 
zondag 13 januari 2019

Na een deugddoende ‘winterslaap’ zwaaien de 
staldeuren van de Kinderboerderij Rivierenhof 
opnieuw open. Breng eens een bezoekje aan de 
dieren, het erf en de moestuin. Vanaf vandaag is 
iedereen opnieuw welkom van zondag tot en met 
donderdag tussen 13u en 17 uur. (*) 
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Meer info en inschrijven via

www.antwerpathletics.be

 Vanaf 9u30: kleedkamers en 
douches open (Sportpark 
Ruggeveld, Ruggeveldlaan 
480 in 2100 Deurne)

 Om 11u: startschot 
(Rivierenhof Parkweg / 
Ruggeveldlaan in 2100 
Deurne)

 Gratis: mits vooraf online 
inschrijving via  
www.antwerpathletics.be

 Betalend: € 5,00 per 
deelnemer die zich vooraf 
online niet heeft ingeschreven.

Rivierenhof Valentijnrun - 8e editie | Rivierenhof
zondag 10 februari 2019

Deze recreatieve funloop met keuze uit een 
parcours van 5 of 10 km is al aan de 8e editie toe. 
Bij aankomst kun je je in het winterse Rivierenhof 
verwarmen aan een zoete zonde en een lekker 
drankje. Wie verkleed meeloopt, maakt kans op 
mooie prijzen. De Rivierenhof Valentijnrun wordt 
georganiseerd door de Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen (PGRA) en Antwerp Athletics i.s.m. 
District Deurne.

 Aan jou de keuze: van 10u tot 
12u of van 14u tot 16u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 7 januari 2019 
via www.provincieantwerpen.be  

 Rivierenhof tussen twee 
kastelen 2019

Meer info via T 03 360 52 18.

Tussen twee kastelen | Rivierenhof
zondag 27 januari 2019

Heb je je al eens afgevraagd hoe de kastelen 
Rivierenhof en Sterckshof er vanbinnen uit zouden 
zien? Grijp dan deze kans om een kijkje te nemen 
in die mooie gebouwen. Gidsen vertellen je over de 
geschiedenis van deze ‘hoven van plaisantie’ en over 
de kasteelheren die er vroeger leefden.  
Opgelet: in de kastelen zijn er heel wat trappen en 
geen faciliteiten voor rolstoelgebruikers.

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Aan jou de keuze: van 10u tot 
12u30 of van 14u tot 16u30

  Kinderboerderij Rivierenhof, 
Parkweg z.n. (omgeving 
Rozentuin)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 
25 februari 2019 via 
www.provincieantwerpen.be  
  Rivierenhof workshop ‘start 
to moestuin’ 2019

Meer info via T 03 360 52 18.

Workshop ‘start to moestuin’ | Rivierenhof
zondag 17 maart 2019

Wil je starten met een moestuin maar weet je niet 
hoe eraan te beginnen? Of wil je het beter doen dan 
vorig jaar? Op de Kinderboerderij Rivierenhof krijg 
je waardevolle tips tijdens een praktische workshop 
in de moestuin.  Aangepast schoeisel aanbevolen: 
breng je laarzen mee!

 Aan jou de keuze: van 10u tot 
12u of van 14u tot 16u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 4  februari 2019 
via www.provincieantwerpen.be  

 Rivierenhof workshop ‘rozen 
snoeien’ 2019 

Meer info via T 03 360 52 18.

Workshop ‘rozen snoeien’ | Rivierenhof
zondag 24 februari 2019

Februari is het ideale moment om de rozen onder 
handen te nemen. Tijdens deze workshop leer je 
rozen snoeien zodat ze in de zomer weer mooi 
gaan bloeien. Breng gerust je eigen snoeischaar en 
tuinhandschoenen mee!
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 Doorlopend van 10u tot 16u30 

  Bezoekerscentrum 
Doefoepdhei

 Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet nodig

Meer info via 
www.provincieantwerpen.be  

 Blotevoetenpad Kesselse 
Heide 2019

of T 03 360 52 18.

Week van de Provinciedomeinen  
Blotevoetenpad | Kesselse Heide
13 t/m 17 april 2019

Tijdens de Week van de Provinciedomeinen kun je 
de Kesselse Heide op blote voeten beleven. Laat 
je eens verrassen en voel hoe de ondergrond je 
voetzolen prikkelt, kietelt of streelt. Je kan dit pad 
doorlopend op eigen houtje komen ontdekken. 
Starten doe je in het Bezoekerscentrum. Nadien 
kan je de voeten wassen maar een washandje en 
handdoek moet je zelf meebrengen. Laat je jouw 
schoenen liever niet achter? Breng een (rug)zak mee 
om ze in te stoppen! 

 Van 14u tot 15u30 

  Sprookjeshuis Rivierenhof, 
Parkdreef (tegenover de 
speeltuin aan het kasteel)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet nodig

 Voor kinderen vanaf 4 jaar en 
volwassenen

Rolstoelvriendelijk

Meer info via 
www.provincieantwerpen.be   

 wereldverteldag in 
Rivierenhof 2019

of via T 03 327 35 00.

Wereldverteldag | Rivierenhof 
woensdag 20 maart 2019

In heel de wereld gaan vertellers vandaag op stap om 
verhalen rond te strooien. Zo ook in het Rivierenhof. 
Stap mee in de wondere wereld van magie en ontdek 
nieuwe plekjes in het park. Kom om 14u met je gezin 
naar het Sprookjeshuis en maak een poëtische en ook 
spannende vertelwandeling in het park.  

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Van 14u tot 16u

  Ingang Hof van Leysen, 
Markgravelei z.n.

 Gratis!

  Vooraf inschrijven niet nodig Meer info via  
www.provincieantwerpen.be   
Hof van Leysen bedreigde bijen 

of T 03 360 52 18.

Week van de Provinciedomeinen 
Bedreigde bijen in de stad | Hof van Leysen
zondag 14 april 2019

Lente! Planten en dieren komen weer tot leven. 
Honingbijen, solitaire bijen en hommels hebben het 
niet gemakkelijk, al zeker niet in de stad. Natuurgids 
Ludwig Van den Eynde neemt je mee op safari door 
de stadsnatuur. Op zoek naar kleurrijke bloemen 
en hun zoemende bezoekers leer je verschillende 
soorten herkennen, ontdek je waarom deze dieren 
het moeilijk hebben en wat jij daaraan kan doen. 

 van 10u tot 11u 

  Parking Lindekensbaan, 
Nijlen (ingeval van 
slecht weer: afspraak 
aan bezoekerscentrum 
Doefoepdhei)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet nodig

Meer info via 
www.provincieantwerpen.be  

  Yoga op de heide 2019

of T 03 360 52 18.

Week van de Provinciedomeinen  
Yoga op de Heide | Kesselse Heide

zondag 14 april 2019

Tijdens de Week van de Provinciedomeinen kun je 
yoga beoefenen middenin de rustgevende natuur 
van de Kesselse Heide. Kinderen en (groot)ouders, 
iedereen mag gratis meedoen om 10u. Inschrijven 
hoeft niet. Heb je thuis een (yoga)matje? Breng het 
zeker mee en doe makkelijke kledij aan. Bij slecht 
weer gaat de activiteit door in het bezoekerscentrum 
Doefoepdhei.
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 Van 7u tot 9u

  Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 1  april  2019 
via www.provincieantwerpen.be  

  kalender Kesselse Heide. 

Meer info via T 03 360 52 18.

Vroege vogelwandeling | Kesselse Heide
zondag 28 april 2019

De heide ontwaakt. Onder een sluier van nevel 
brengen vogels hun mooiste ochtendzang. 
Waarom doen ze dat? Ga mee op pad, beleef dit 
uniek moment van de dag en leer trucjes om de ene 
vogelzang van de andere te onderscheiden. Wie een 
verrekijker en/of vogelgids heeft, mag deze zeker 
meebrengen. Na de activiteit wacht je een warm 
kopje koffie of thee.

 Van 13u tot 17u

  Weiland tegenover de 
Kinderboerderij Rivierenhof, 
Parkweg z.n. (omgeving 
Rozentuin)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven niet nodig

Meer info via  
www.provincieantwerpen.be  

 Hooikasteel Kinderboerderij 
Rivierenhof of  T 03 360 52 18.

Week van de Provinciedomeinen  
Hooikasteel bij de Kinderboerderij | Rivierenhof 

14 t/m 17 april 2019

Wil je spelen en genieten van het boerenleven? 
Tegenover de Kinderboerderij Rivierenhof staat 
speciaal voor de Week van de Provinciedomeinen een 
hooikasteel opgesteld. Kinderen tot 12 jaar kunnen 
naar hartenlust op de hooibalen ravotten, maar dienen 
vergezeld te zijn van een volwassene die een oogje in 
het zeil houdt. Je kan het hooikasteel ook combineren 
met een bezoekje aan de Kinderboerderij, de speeltuin 
naast het kasteel, de minigolf of het doolhof.

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Van 10u tot 18u

  Provinciaal groendomein 
Vrieselhof, Schildesteenweg 
95 in 2520 Ranst (Oelegem)

 Inkom € 3,00 per volwassene. 
Gratis voor kinderen jonger 
dan 12 jaar.

Met kortingsbon: € 3,00 eerste 
persoon, 2e persoon gratis 
toegang.

Rolstoeltoegankelijk

www.provincieantwerpen.be 
  Tuinkriebels Vrieselhof 2019 

Meer info via T 03 360 52 18 en 
via evenementen.antwerpen@
provincieantwerpen.be

Tuinkriebels - 9e editie! | Vrieselhof
zaterdag 4 mei & zondag 5 mei 2019

Tuinkriebels staat voor planten, proeven en pure 
passie. Op deze plantenbeurs voor en door de ware 
tuinliefhebber vind je heel wat inspiratie. Vraag raad 
aan kenners, proef tuinoogsten en ambachtelijke 
brouwsels in het betoverend kader van het 
kasteeldomein Vrieselhof.

 Van 10u tot 12u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 8 april  2019 via 
www.provincieantwerpen.be 

  Jong leven Rivierenhof 2019

Meer info via T 03 360 52 18.

Jong leven in het park | Rivierenhof
zondag 28 april 2019

Lente! In het Rivierenhof staan bomen en planten 
volop in bloei. Nieuw, piepklein leven verkent het 
provinciaal groendomein. Snuif de geur van de 
herboren natuur. Zet de ogen en oren wijd open want 
samen met een ervaren VMPA-natuurgids tuur je 
naar pasgeboren vogels en ga je op zoek naar jonge 
schoonheid in het park. 
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 Van 11u tot 17u 
(natuurwandeling van 14u tot 
16u)

  Ingang Hof van Leysen, 
Markgravelei z.n.

 Gratis!

  Vooraf inschrijven niet nodig

Meer info via 
www.provincieantwerpen.be  

  Hof van Leysen Dag van het 
park 2019 

of  T 03 360 52 18.

Dag van het Park | Hof van Leysen
zondag 26 mei 2019

Buurtbewoners en provincie Antwerpen vieren 
vandaag traditiegetrouw Dag van het Park in het Hof 
van Leysen. Want kleine groene parkjes in de stad 
zijn een verademing voor de wijk. Kom gerust een 
kijkje nemen en geniet! Er valt van alles te beleven. 
Om 14u kun je bijvoorbeeld met natuurgids Ludwig 
Van den Eynde de buurt verkennen tijdens de 
wandeling ‘Groen in het stad’.

 Van 14u tot 16u

  Bezoekerscentrum Vrieselhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 29 april 2019 
via www.provincieantwerpen.be  

 Vrieselhof kleurige 
kruidenwandeling 2019  

Meer info via T 03 360 52 18.

Kleurige kruidenwandeling | Vrieselhof
zondag 19 mei 2019

De natuur staat nu volop in bloei. Ga mee wandelen 
en leer verschillende kruiden en bomen herkennen. 
De domeinwachters van het Vrieselhof vertellen je 
onderweg boeiende volkswijsheden, tonen hoe je 
natuurlijke kleurstoffen uit planten haalt en wat je 
ermee kan doen.

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Van 11u tot 18u

  Parkweg Rivierenhof (tussen 
Rozentuin en kasteel 
Rivierenhof)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet nodig

Rolstoeltoegankelijk

www.provincieantwerpen.be 
 Rivierenhof Rozenfeest 2019

Meer info via T 03 360 52 18.

Rozenfeest | Rivierenhof 
Zondag 9 juni 2019

De Rozentuin van het Rivierenhof wordt helemaal 
heraangelegd en is slechts gedeeltelijk toegankelijk. 
Toch zullen er meer dan genoeg rozen te 
bewonderen zijn onder de prachtige beuken van de 
Parkweg. Daar kun je rozen kopen, advies vragen 
aan kenners of rozenverhalen beluisteren. Het 
Rozenfeest wordt georganiseerd in samenwerking 
met het District Deurne.

 Van 14u tot 16u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 6 mei 2019 via 
www.provincieantwerpen.be  

 Rivierenhof bij de bijen op 
bezoek  

Meer info via T 03 360 52 18.

Bij de bijen op bezoek | Rivierenhof 
zondag 26 mei 2019

Alles staat in bloei. Het park gonst van het leven. 
Bijen verzamelen volop stuifmeel en nectar. Ga mee 
wandelen en kom meer te weten over het boeiende 
leven van de imker en de honingbijen. Bezoek de 
bloemenrijke plekken en de bijenkorven in het 
Rivierenhof, ontdek de minder gekende solitaire bijen 
en hommels en verneem wat jij voor deze dieren kan 
doen. 
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 Aan jou de keuze: van 10u tot 
12u of van 14u tot 16u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 3 juni 2019 via 
www.provincieantwerpen.be   
Rivierenhof Kruidenvrouw 2019  

Meer info via T 03 360 52 18.

Op stap met een kruidenvrouw | Rivierenhof
zondag 23 juni 2019

Tijdens de kortste nachten van het jaar zijn heksen 
en toverwezens het meest actief, beweert het 
volksgeloof. Hedendaagse heksen zijn echter 
vooral wijze vrouwen die veel weten over wilde 
planten en hun onvermoede eigenschappen. De 
domeinwachtsters van het Rivierenhof vertellen je 
graag de volkse verhalen over kruiden en tonen jou 
hoe je ze kan gebruiken.

 Van 13u tot 16u

 Om 14u30: heidewandeling 
met gids

  Onthaalgebouw Doefoepdhei 
(op 100m van Parking 
Lindekensbaan)

 Gratis!

  Vooraf inschrijven is niet nodig

www.provincieantwerpen.be   
Kesselse Heide Feestoepdhei 
2019 

Meer info via T 03 360 52 18.

Feestoepdhei | Kesselse Heide 
zondag 16 juni 2019

Tijd om de fauna en flora van de heide feestelijk in de 
kijker te zetten. Naast een heidebar en muziek, kun je 
ook genieten van demonstraties en workshops. Om 
14u30 neemt een natuurgids alle geïnteresseerden 
mee voor een wandeling op de heide. Feestoepdhei 
is een gezellig gezinsvriendelijk evenement van  de 
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen i.s.m. 
met verschillende partners, vrijwilligers en Natuurpunt 
afdeling De wielewaal.

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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Meer info via www.provincieantwerpen.be   
Schattenjacht Rivierenhof of  T 03 360 52 18.

Vanaf eind mei 2019 ook te bestellen via  
www.terranova.be   Schattenjacht Rivierenhof

 vanaf 15u 

  Parking Lindekensbaan

Meer info: www.terranova.be Inschrijven via  
www.terranova.be  
  Zinderende zanden

Terra Nova
Schattenjacht zomerzoektocht | Rivierenhof 

14 juni t/m 15 september 2019

Na de succesvolle zomerzoektochten van de voorbije 
jaren, verrast het Rivierenhof haar bezoekers dit jaar 
opnieuw met een boeiende schattenjacht voor jong en 
minder jong. De zoektocht laat je mooie en verrassende 
historische hoekjes van het park ontdekken. Kraak de 
code en ga op zoek naar de verborgen schat in het 
Rivierenhof. Speurplezier gegarandeerd! 

De zoektochtbrochure kost 5 euro en is te koop aan het startpunt bij de domeinwachters 
van het Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. De zoektocht is geschikt voor 
deelnemers van 6 tot 99 jaar en biedt ongeveer een dag speurplezier in het park. Je kan 
deze zoektocht ook combineren met een bezoek aan de Kinderboerderij (gesloten op 
vrijdag en zaterdag), de speeltuin,  de minigolf of het doolhof ernaast.

Terra Nova

Zinderende zanden | Kesselse Heide 
Woensdag 14 augustus 2019

De fijnste zomerdag beleef je dichtbij huis. Vul je 
picknickmand met lekkers en vlei je gezin neer in de zelf 
meegebrachte strandstoelen. Je kan deelnemen aan 
verschillende workshops, maar vandaag moet eventjes 
helemaal niets. Zinderende zanden is een activiteit van 
Terra Nova, het gezinsvriendelijke zomerprogramma 
van provincie Antwerpen.
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 Van 10u tot 12u

  Afspraak aan de parking 
Lindekensbaan, Nijlen

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 12 
augustus 2019 via 
www.provincieantwerpen.be  

 Wandel mee over de paarse 
heide 2019

Meer info via T 03 360 52 18.

Wandel mee over de paarse heide | Kesselse Heide
zondag 8 september 2019

Wanneer de zomer ten einde loopt, is de Kesselse 
Heide op haar mooist. De struikheide staat in 
bloei en de open heidevlakten kleuren paars. De 
gids vertelt je hoe dit landschap is ontstaan en 
waarom er zoveel inspanningen worden geleverd 
om het in stand te houden. Je ontdekt ook welke 
planten en dieren de heide zo uniek maken. Trek je 
stapschoenen aan en wandel mee!

 Van 20u tot 22u30

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 29 juli 2019 via 
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof 
schemerwandeling 2019 

Meer info via T 03 360 52 18.

Schemerwandeling | Rivierenhof
zaterdag 17 augustus 2019

Bij het vallen van de avond verkleurt het licht en 
wordt het langzaam donker. In de natuur komen 
schemer- en nachtdieren tot leven. Samen met een 
VMPA-natuurgids ga je in het Rivierenhof op zoek naar 
(sporen van) konijnen en muizen. Later op de avond 
kruisen vleermuizen en nachtvlinders je pad. Een 
leerrijke belevenis in het uur tussen hond en wolf …

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Aanvang: 20u

  Festivalterrein omgeving 
Sprookjeshuis Rivierenhof, 
Parkweg (omgeving van 
kasteel Rivierenhof)

 Prijs: € 5,00 p.p.

Rolstoeltoegankelijk

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 2 
september 2019 via 
www.provincieantwerpen.be  

 Rivierenhof  Verhalen 
Nocturne 2019

Meer info via T 03 327 35 00.

Verhalen Nocturne | Rivierenhof
zaterdag 21 september 2019

Veertig jaar Sprookjeshuis Rivierenhof!  De eerste 
generatie kinderen die naar verhalen kwam luisteren 
is inmiddels zelf volwassen. Ook de vertelkunst is 
mee gegroeid. Dankzij storytelling genieten nu 
ook heel wat volwassenen van verteloptredens 
en -festivals. Op deze tweede Verhalen Nocturne 
verrassen sprankelende woordkunstenaars je met 
een sterk verhaal.

 Van 10u tot 12u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 12 
augustus 2019 via 
www.provincieantwerpen.be    
Rivierenhof bijzondere bomen 
2019  

Meer info via T 03 360 52 18.

Bijzondere bomen en hun zaden | Rivierenhof
zondag 8 september 2019

In het Rivierenhof groeien vele bijzondere bomen. Zowel 
inheemse als collectiebomen uit andere continenten. 
Een klein beetje alsof de plantaardige wereld is verzameld 
in een park. Tijdens deze wandeling verken je enkele 
minder gekende mooie plekjes van het Rivierenhof. Het 
arboretum, het perk ‘Noord-Amerika’ en de collecties 
hazelaars, rododendrons en pijnbomen liggen op het 
parcours. De VMPA-natuurgids vestigt je aandacht ook op 
het verzamelen van zaden, want via een speciaal netwerk 
wisselt het Rivierenhof zaden uit met arboreta over de 
hele planeet. 
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 Van 10u tot 12u

  Bezoekerscentrum Vrieselhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 9 
september 2019 via 
www.provincieantwerpen.be  

 Infowandeling natuurbeheer 
Vrieselhof  

Meer info via T 03 360 52 18.

Infowandeling Natuurbeheer | Vrieselhof
zondag 29 september 2019

Kom meer te weten over het natuur- en erfgoed-
beheerplan voor het Vrieselhof. Grote en 
kleine terreinwerken moeten er op termijn een 
extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en 
plantensoorten. Verschillende ingrepen beogen 
een meer natuurlijk functionerend valleisysteem. 
Door de afgraving van opgehoogde percelen en het 
plaatsen van overloopconstructies ontstaan in de 
vallei de juiste omstandigheden voor waardevolle 
‘natte natuur’. Hierdoor verkleint ook de kans op overstromingen stroomafwaarts.

 van 13 tot 18u

  In en rond het Sprookjeshuis 
Rivierenhof, Parkweg 
(omgeving van kasteel 
Rivierenhof)

 Gratis!

Rolstoeltoegankelijk

  Vooraf inschrijven is niet nodig

 Tweejaarlijks vertelfestival 
gericht op gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. 

Ook volwassenen kunnen er het 
hart ophalen aan verhalen.

Meer info via 
www.provincieantwerpen.be    
Wonderwoud Rivierenhof2019  

Of via T 03 327 35 00.

Wonderwoud! Vertelfeest voor jong en oud  
Rivierenhof

zondag 22 september 2019

Het wemelt van de bedrijvigheid in het Wonderwoud! Elfen 
toveren lichtjes in de bomen, kabouters harken de bloemperken 
aan, eekhoorns verzamelen lekkers want…het is feest in het 
Rivierenhof. Het Sprookjeshuis viert zijn 40e verjaardag. 
Vertellers en andere woordtovenaars nemen je mee op reis 
door de wereld van de fantasie. Het Wonderwoud komt tot 
leven met grappige, spannende en magische verhalen. Kom 
verkleed als sprookjesfiguur of natuurwezen, dan wordt het 
feest dubbel zo leuk. Zorg dat je erbij bent!

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 
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 Van 10u tot 12u

  Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 16 
september 2019 via 
www.provincieantwerpen.be   
Heide paddenstoelenwandeling 
2019 

Meer info via T 03 360 52 18.

Paddenstoelenwandeling | Kesselse Heide 
zondag 13 oktober 2019

Paddenstoelen komen voor in alle vormen en 
kleuren, in groep of haast onzichtbaar, soms lekker, 
soms giftig. Ga mee op stap voor een leerrijke 
wandeling op de Kesselse Heide waarbij geen vraag 
over paddenstoelen onbeantwoord blijft. Schrijf in 
voor de kinderwandeling (6 tot 12 jaar) en/of de 
wandeling voor volwassenen. Beide wandelingen 
gaan gelijktijdig door in samenwerking met 
Natuurpunt De Wielewaal.

 Van 13u tot 18u

  Parkweg tussen 
Ruggeveldlaan en omgeving 
kasteel Rivierenhof

 Rommelmarkt in parkzone 
Oost

 Gratis!

 Standhouders voor Ecodroom 
en rommelmarkt nemen 
vooraf contact op via 
administratie.antwerpen@
provincieantwerpen.be

Meer info:  
evenementen.antwerpen@
provincieantwerpen.be  
en T 03 360 52 18

www.provincieantwerpen.be > 
Rivierenhof Ecodroom 2019

Ecodroom (met rommelmarkt en repair café) 
Rivierenhof

zondag 6 oktober 2019

Maak kennis met haalbare, duurzame, lokale en lekkere 
alternatieven voor een gezond leven met een kleinere 
ecologische voetafdruk. Kom zeker ook snuisteren op 
de rommelmarkt, spring eens binnen in de recycle-
galerij of breng iets binnen bij het repair café van de 
Spectrumschool, want hergebruik en duurzaamheid 
gaan op deze milieuhappening hand in hand.
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 Aan jou de keuze: van 10u tot 
12u of van 14u tot 16u

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

Rolstoeltoegankelijk

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 
21 oktober 2019 via 
www.provincieantwerpen.be   
Oorlog in het Rivierenhof 2019  

Meer info via T 03 360 52 18.

Oorlog in het Rivierenhof | Rivierenhof
zondag 10 november 2019

Over de Tweede Wereldoorlog in Deurne is veel 
gezegd en geschreven. Het oorlogsverleden van het 
Rivierenhof is minder gekend, maar zeker interessant. 
De Duitse bezetter vestigde zich in de kastelen 
Rivierenhof en Sterckshof, tegelijk bleef het park een 
dankbare schuilplaats voor verzetsstrijders. Ga mee 
op pad en ontdek historische sporen en verhalen uit 
een woelige tijd.

 Van 10u tot 12u 

  Kasteel Rivierenhof

 Gratis!

  Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 7 oktober 2019 
via www.provincieantwerpen.be  

 Rivierenhof paddenstoelen in 
het park 2019 

Meer info via T 03 360 52 18.

Paddenstoelen in het park | Rivierenhof
zondag 27 oktober 2019

In de herfst geven paddenstoelen geur en kleur aan het 
bos. Deze intrigerende organismen maken bovendien 
de kringloop rond: ze breken het oude af en geven 
kansen aan vruchtbaar nieuw leven. Tijd voor een fijne 
herfstwandeling met een gedreven VMPA-natuurgids 
die jou alles vertelt over de verschillende soorten 
paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid 
en giftigheid.

Eropuit in Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen 



Nog meer te beleven!
Wie graag meer wil weten over het doorlopend aanbod of het 

aanbod op aanvraag, raadpleegt best eventjes 

www.provincieantwerpen.be  Sprookjes op Zondag, 

Kinderboerderij Rivierenhof, vrijwilligerswerk in ‘t groen, 

vrijwilligerswerk op de Kinderboerderij, ontlening zelf-doe-

pakketten, veldkoffers, gratis wandelbrochures, wandelingen op 

aanvraag, aanbod voor scholen, ...
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www.provincieantwerpen.be  rivierenhof

  vrieselhof

  kesselse heide

  hof van leysen

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen 
Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne
T 03 360 52 00 -  administratie.antwerpen@provincieantwerpen.be
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