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Rivierenhof
Hof van Leysen
Vrieselhof
Kesselse Heide

Verrassend
veel te doen !

Sinds 1923 is het Rivierenhof in Deurne een
publiek park. Al 95 jaar lang speelt het domein
een glansrol als groene long voor de stad en
als tuin voor duizenden buurtbewoners. De
beslissing van de provincie om het domein 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.

De deputatie van de provincie Antwerpen
Voorzitter: Cathy Berx, gouverneur
Leden:
Luk Lemmens
Ludwig Caluwé
Inga Verhaert
Jan De Haes
Peter Bellens
Rik Röttger
Provinciegriffier: Danny Toelen
V.U.: Peter Verdyck, directeur Provinciale
Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA)
Wettelijk depot: D/2017/0180/7

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 domeinen. Want ook in 2018 investeert de provincie onverminderd verder
in deze groene parels. De komende tijd bouwt ze in het Rivierenhof aan een nieuwe
speeltuin en sportinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.
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

2de oplage: maart 2018.
Deze brochure is gedrukt op ecologisch
verantwoord 100% gerecycleerd papier.

3

Foto: Tine Van Leemput-Bogaerts

Welkom

Gezellig buiten
Koud weer, heerlijk warme sfeer!

V.U.: Paul Hendrickx | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen | Openbaar Bestuur: vrij van zegel

MET JOU ERBIJ
WINNEN WE
DE KLIMAATSTRIJD!

Vier Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

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.

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de
Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustige kasteeldomein 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.

Download de app, ga missies aan
en maak zo van jouw gemeente
de ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’.
www.deklimaatstrijd.be
Vrijbroekpark Mechelen | Rivierenhof Deurne
De Schorre Boom | Zilvermeer Mol
De Warande & De Hoge Rielen Kasterlee
Suske en Wiske-Kindermuseum Kalmthout
Arboretum Kalmthout
De Lilse Bergen Lille | Keiheuvel Balen

V.U.: Paul Hendrickx, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

www.gezelligbuiten.be

Meer info en plattegrond:
www.provincieantwerpen.be

Vrieselhof
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Vier Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

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: driekwart van de paden is verhard, aangepaste
parkeergelegenheid voor kaarthouders.
Openbaar vervoer: buslijn 33 (haltes Sterckshof - Turnhoutsebaan);
tram 10 en buslijnen 410, 411, 412 en 414 (haltes Galifortlei - Lunden Venneborg - Schotensteenweg - Ruggeveld), tram 5 (halte Ruggeveld).
Fietsroute / wandelroute / looppad: de bewegwijzerde ‘Brialmontroute’
(fietsknooppunt 3) doorkruist het park. Het Rivierenhof heeft een
bewegwijzerd looppad van 10 km dat naar behoefte kan worden
ingekort.
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 95 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, een avonturenhoek en het Openluchttheater.
In het Rivierenhof kun je ook over een vlonderpad wandelen,
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in het doolhof verdwalen, voetballen en dunken op een polyvalent sportveld en
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.
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 het Rivierenhof is er een nieuwe
speeltuin en een nieuwe sportzone in de maak. Je kan het Rivierenhof volgen op
Facebook, je abonneren op de digitale nieuwsbrief en online inschrijven om deel te
nemen aan activiteiten. Het Rivierenhof is tevens actief lid van World Urban Parks.
Vriend worden van het Rivierenhof en als eerste nieuwsjes ontvangen 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.
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
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Provinciaal Groendomein Hof van Leysen

Provinciaal Groendomein Kesselse Heide		

Markgravelei z.n.
2018 Antwerpen
T 03 360 52 00
hofvanleysen@provincieantwerpen.be

Vaerestraat 4
2560 Nijlen
T 03 360 52 00
kesselseheide@provincieantwerpen.be
www.facebook.com/kesselseheide

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 deze 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

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 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
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Regio Antwerpen
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Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

De Kinderboerderij ontwaakt | Rivierenhof
zondag 14 januari 2018

Tussen twee kastelen | Rivierenhof
zondag 21 januari 2018

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. Iedereen welkom!

Hoe zou het zijn om in een adellijk slot te wonen? Grijp
deze unieke kans om een kijkje te nemen in de fraaie
kastelen Rivierenhof en Sterckshof. Gidsen vertellen je
over de geschiedenis van deze omgrachte bouwsels
en over de kasteelheren die er vroeger leefden.

Inschrijven vanaf 3 januari 2018 via
www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Tussen twee
kastelen

Kasteel Rivierenhof

Gratis!

Van 10u tot 12u 		
of van 14u tot 16u

Vooraf inschrijven verplicht

Meer info via T 03 360 52 18.

Meer info op T 03 324 82 70 of
www.provincieantwerpen.be
Kinderboerderij Rivierenhof

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

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

Van 13u tot 17u

Gratis!

(*) Opgelet: de Kinderboerderij
Rivierenhof is gesloten t.e.m.
zaterdag 13 januari 2018,
alsook van 17 december 2018
t.e.m. 12 januari 2019 (jaarlijkse
wintersluiting).
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Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Rivierenhof Valentijnrun - 7e editie | Rivierenhof

zondag 11 februari 2018

Start to moestuin | Rivierenhof
zondag 18 maart 2018

Deze recreatieve funloop met keuze uit een parcours
van 5 of 10 km is al aan de 7e 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.

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)

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.

Gratis: mits vooraf online
inschrijving via

Inschrijven vanaf 		
19 februari 2018 via

Van 10u tot 12u30 of

Gratis!

www.antwerpathletics.be

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Start to moestuin

van 13u tot 15u30

Vooraf inschrijven verplicht

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

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

Workshop ‘rozen snoeien’ | Rivierenhof
zondag 25 februari 2018

Meer info via T 03 360 52 18.

Kostbaar water in de Schijnvallei | Vrieselhof
zondag 25 maart 2018

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!

Inschrijven vanaf 5 februari
2018 via

Van 10u tot 12u of

Gratis!

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Workshop ‘rozen
snoeien’

van 13u30 tot 15u30

Vooraf inschrijven verplicht

Kasteel Rivierenhof

In provinciaal groendomein Vrieselhof monden de
Heidebeek en de Vrieselbeek uit in het Schijn. De
prachtige broekbossen staan er een groot deel van
het jaar onder water en ook het unieke blauwgrasland
heeft nood aan water. Een gids vertelt je over water, de
ontluikende natuur en het natuurbeheer in deze parel
der Schijnvallei.
Inschrijven vanaf 5 maart 2018
via

Van 14u tot 16u

www.provincieantwerpen.be
Vrieselhof Kostbaar water in
de Schijnvallei

Gratis!

Bezoekerscentrum
Vrieselhof

Meer info via T 03 360 52 18.

Meer info via 03 360 52 18.
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Vooraf inschrijven verplicht
		

Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Week van de Provinciedomeinen
Blotevoetenpad op de Kinderboerderij | Rivierenhof

8 t/m 15 april 2018 (*)

Week van de Provinciedomeinen
Op zoek naar bijen in de stad | Hof van Leysen
zaterdag 14 april 2018

Het Hof van Leysen aan de Markgravelei is een groene verpozing in de Antwerpse binnenstad. Samen
met een VMPA-natuurgids ontdek je dit stukje natuur waar ook een samentuin bloeit. De wandeling
gaat langs de binnentuin van het nabijgelegen CLB,
waar een imker uitleg geeft over haar bijen en hun
kasten.

Foto: Joelle Taeymans

Tijdens de Week van de Provinciedomeinen kun je op
de Kinderboerderij van het Rivierenhof het erf op blote
voeten beleven. Laat je eens verrassen en voel hoe
de ondergrond je voetzolen prikkelt, kietelt of streelt.
Nadien kan je je voeten wassen. Handdoekjes worden
voorzien.

Meer info T 03 324 82 70
www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Blotevoetenpad
Kinderboerderij

Van zondag 8 t.e.m. zondag
15 april 2018 tussen 13u en
17u.

.

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

(*) Niet op vrijdag 13 april en

Gratis!

zaterdag 14 april 2018

Vooraf inschrijven is niet
nodig

Inschrijven vanaf 26 maart 2018
via
www.provincieantwerpen.be
Hof van Leysen Op zoek naar
bijen in de stad

Van 14u tot 16u

Vooraf inschrijven verplicht

Ingang Hof van Leysen,
Markgravelei z.n., 2018
Antwerpen
Gratis!

Meer info via T 03 360 52 18.

Week van de Provinciedomeinen
Blotevoetenpad in het Vrieselhof | Vrieselhof
8 t/m 15 april 2018

Week van de Provinciedomeinen
Yoga op de Heide | Kesselse Heide
zondag 15 april 2018

Het Vrieselhof herneemt het gesmaakte blotevoetenpad met een kort parcours door het bos en een iets
langer belevingspad door bos, hei en gras. Starten doe
je in het Bezoekerscentrum waar er ook handdoeken
zijn voorzien. Wie z’n schoenen liever niet achterlaat,
neemt best een zak mee om ze in te stoppen. Deze
activiteit wordt niet begeleid. Je kan dit pad dan ook
komen ontdekken wanneer je maar wil.
www.provincieantwerpen.be
Blotevoetenpad in het Vrieselhof
Meer info via T 03 360 52 18.

Doorlopend overdag van
zondag 8 t.e.m. zondag 15
april 2018
Bezoekerscentrum Vrieselhof
Gratis!
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Vooraf inschrijven is niet
nodig

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 11u of om 13u30. 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.

www.provincieantwerpen.be
Kesselse Heide Yoga op de heide

Van 11u tot 12u of 		
van 13u30 tot 14u30

Meer info via T 03 360 52 18.

Parking Lindekensbaan,
Nijlen (ingeval van
slecht weer: afspraak
aan bezoekerscentrum
Doefoepdhei)
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Gratis!
Vooraf inschrijven is niet
nodig

Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Vroege vogelwandeling | Kesselse Heide
zondag 22 april 2018

Tuinkriebels Vrieselhof - 8e editie! | Vrieselhof
zaterdag 5 mei & zondag 6 mei 2018

Tuinkriebels staat voor planten, proeven en pure passie. Op deze groenhappening 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.

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.
Inschrijven vanaf 26 maart 2018
via
www.provincieantwerpen.be

Van 7u tot 9u

Gratis!

Parking Lindekensbaan, Nijlen

Vooraf inschrijven verplicht

www.provincieantwerpen.be
Tuinkriebels Vrieselhof 2018
Meer info via
evenementen.antwerpen
@provincieantwerpen.be

Kesselse Heide Vroege
vogelwandeling
Meer info via T 03 360 52 18.

Schijnsafari | Rivierenhof

Meer info via T 03 360 52 18.

Met Groei & Bloei-kortingsbon:
€ 2,00 eerste persoon,
2e persoon gratis toegang.

Inkom € 2,00 per
volwassene. Gratis voor
kinderen jonger dan 12 jaar.

zondag 6 mei 2018
Maak van deze Dag van de Aarde een bijzondere
belevenis. Ga mee op Schijnsafari en volg de loop
van deze ooit zo belangrijke rivier van oost naar west
doorheen het Rivierenhof. Terwijl je wandelt langs
paden en door de ruigte, vertelt de gids je alles over
leven, heden, verleden en toekomst van deze mooie
brok natuur. Doe laarzen of stevige schoenen aan!

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Schijnsafari

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

Bijzondere planten in bloei | Rivierenhof

zondag 22 april 2018

Inschrijven vanaf 2 april 2018 via

Van 10u tot 18u

Van 10u tot 13u of
van 14u tot 17u
Parking Oost Rivierenhof aan
de Ruggeveldlaan
Gratis!

Vooraf inschrijven verplicht

Tijdens ‘World Park Week’ worden wereldwijd de
mooiste parken gevierd. Het eeuwenoude Rivierenhof
is er daar ongetwijfeld een van. Het provinciaal domein herbergt meerdere mooie collectietuinen met
bijzondere planten en bomen. Enkele gedreven plantenliefhebbers laten je graag de mooiste exemplaren
zien. Bij deze gelegenheid kun je ook uitzonderlijk een
kijkje achter de schermen nemen van de plantenkwekerij van het Rivierenhof.
Inschrijven vanaf 16 april 2018
via

Van 10u tot 12u of
van 14u tot 16u

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Bijzondere planten
in bloei

Gratis!

Kasteel Rivierenhof

Meer info via T 03 360 52 18.
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Vooraf inschrijven verplicht

Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Kleurige kruidenwandeling | Rivierenhof
zondag 27 mei 2018

Op stap met een kruidenvrouw | Vrieselhof
zondag 10 juni 2018

De natuur staat nu volop in bloei. Tijdens een boeiende
kruidenwandeling vertellen de domeinwachters van het
Rivierenhof je waarom er zoveel verschillende variaties
planten zijn en hoe insecten ze waarnemen. Ze tonen je
ook hoe je natuurlijke kleurstoffen uit kruiden haalt en
wat je ermee kan doen.

Inschrijven vanaf 7 mei 2018 via
www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Kleurige
kruidenwandeling

Van 10u tot 12u of
van 14u tot 16u
Kasteel Rivierenhof

Planten hebben een heleboel onvermoede eigenschappen. Ga op stap met een wijze kruidenvrouw en
verneem wat je allemaal kan doen met wilde planten.
Sommige planten zijn een krachtig geneesmiddel,
maar je kan ze ook gebruiken als kleurmiddel en zelfs
als touw. Daarnaast leer je ook nog een paar handige
overlevingstechnieken, onder meer hoe je vuur maakt
met behulp van planten.

Gratis!

Inschrijven vanaf 21 mei 2018 via

Van 14u tot 16u

Vooraf inschrijven verplicht

www.provincieantwerpen.be
Vrieselhof Op stap met een
kruidenvrouw

Bezoekerscentrum
Vrieselhof

Meer info via T 03 360 52 18.

Meer info via T 03 360 52 18.

zondag 10 juni 2018

zondag 27 mei 2018

Naar jaarlijkse traditie vieren buurtbewoners en provincie Antwerpen op de laatste zondag van mei de Dag
van het Park in het Hof van Leysen. Want kleine groene
parkjes in de stad zijn belangrijk voor de wijk. Kom gerust een kijkje nemen en geniet!

Meer info via T 03 360 52 18.

Van 14u tot 18u
Ingang Hof van Leysen,
Markgravelei z.n., 2018
Antwerpen
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Gratis!

Rozenfeest | Rivierenhof

Dag van het Park | Hof van Leysen

www.provincieantwerpen.be
Dag van het Park 2018 Hof van
Leysen

Vooraf inschrijven verplicht

Vooraf inschrijven niet nodig

Kom genieten van rozengeur en zonneschijn in de
prachtige rozentuin van het Rivierenhof. Onder de
prachtige beuken van de Parkweg kun je rozen kopen,
advies vragen aan kenners, rozenverhalen beluisteren
en het werk bewonderen van alle Deurnese kunstverenigingen. Het Rozenfeest loopt in samenwerking met
Kunstroute District Deurne.

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Rozenfeest 2018
Meer info via 03 360 52 18.

Van 11u tot 18u

Gratis!

Parkweg Rivierenhof (tussen
Rozentuin en kasteel
Rivierenhof)

Vooraf inschrijven is niet
nodig
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Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Terra Nova
Zomerzoektocht in het Rivierenhof | Rivierenhof
van 16 juni t/m 2 september 2018

Rovers met vleugels | Rivierenhof
zondag 24 juni 2018

Ook dit jaar pakt het Rivierenhof uit met een boeiende
zomerzoektocht voor jong en minder jong. Van half
juni tot begin september laat Terra Nova je de mooiste
en verrassende hoekjes van het Rivierenhof ontdekken.
Natuurspeurplezier verzekerd!

Meer info vanaf eind mei 2018
via www.terranova.be

Van zonsopgang tot
zonsondergang
Start aan de
domeinwachtersvilla, via
Turnhoutsebaan 246 in 2100
Deurne

Betalend: € 5,00 / boekje
Vooraf inschrijven is niet
nodig

Vogels scharrelen vaak al rovend de kost bijeen.
Misschien denk je bij ‘roofvogels’ spontaan aan mooie
roofvogels als de buizerd, de havik en de bosuil.
Maar ook kraaien, reigers, ijsvogeltjes en ganzen
zijn geduchte bandieten. De domeinwachters laten
je kennismaken met de wereld van de gevleugelde
rovers en de manier waarop ze (over)leven. Heb je een
verrekijker, breng die dan gerust mee.

Inschrijven vanaf 4 juni 2018 via

Van 10u tot 12u

Gratis!

www.provincieantwerpen.be

Kasteel Rivierenhof

Vooraf inschrijven verplicht

Rivierenhof Rovers met vleugels
Meer info via T 03 360 52 18.

Schaapscheerfeest | Kesselse Heide

Help de boer een handje | Rivierenhof

zondag 17 juni 2018

zondag 8 juli 2018

Tijdens het jaarlijkse Schaapscheerfeest zie je van dichtbij
hoe schapen van hun winterjas worden ontdaan. Naast demonstraties en workshops zijn er ook een heidebar en muziek. Om 14u30 neemt een natuurgids alle geïnteresseerden mee voor een wandeling op de heide. Passeer voor je
naar huis gaat zeker ook even langs de honingstand, waar je
info over bijen vindt en ook heerlijke honing kan kopen. Het
Schaapscheerfeest is een gezinsvriendelijk evenement van de
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen i.s.m. met vrijwilligers en Natuurpunt afdeling De Wielewaal.

Droom jij er wel eens van op een boerderij te werken?
Dan is dit je gedroomde kans! Leer de dieren op de
Kinderboerderij beter kennen en steek ondertussen
ook een handje toe. Stallen proper maken, werken in
de moestuin, graantjes malen, de dieren eten geven, …
Er is werk en plezier voor jong en oud.

www.provincieantwerpen.be
Kesselse Heide Schaapscheerfeest
2018

Van 13u tot 16u

Gratis

Inschrijven vanaf 11 juni 2018 via

Vooraf inschrijven is niet
nodig

www.provincieantwerpen.be

Meer info via T 03 360 52 18.

Om 14u30: heidewandeling
met gids
Onthaalgebouw Doefoepdhei
(op 100m van Parking
Lindekensbaan, Nijlen)
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Van 9u tot 10u45 of		
van 11u tot 12u45

Rivierenhof Help de boer een
handje

Kinderboerderij Rivierenhof,

Meer info via T 03 360 52 18.

Rozentuin)

Parkweg z.n. (omgeving
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Gratis!
Vooraf inschrijven verplicht
Voor kinderen vanaf 6 jaar en
hun begeleider(s)!

Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Terra Nova
De smaak van de heide | Kesselse Heide

zondag 29 juli 2018

Stekken van planten en rozen | Rivierenhof
zondag 9 september 2018

Halverwege de grote vakantie kun je mee op wandel
gaan langs de fijnste plekjes van de Kesselse Heide.
Geniet van verhalen over alvermannen en heideheksen
en proef de smaak van de heide met de ogen dicht.
Deze zinnenprikkelende vertelwandeling met picknick
is een activiteit van Terra Nova, het gezinsvriendelijke
zomerprogramma van provincie Antwerpen.

Meer info vanaf eind mei 2018

Van 14u tot 16u30

via www.terranova.be

Vooraf inschrijven verplicht

Parking Lindekensbaan,
Nijlen

Het einde van de zomer is het ideale moment om rozen
en andere bloemplanten te stekken. Zo krijg je volgend
jaar weer frisse, nieuwe planten. De specialisten van
het Rivierenhof laten je zien hoe je een zomerstek en
een winterstek kan nemen en met welke planten dat
kan. Ze tonen je ook hoe planten in de serre van het
Rivierenhof winterklaar worden gemaakt.

Inschrijven vanaf 13 augustus
2018 via

Van 10u tot 12u

www.provincieantwerpen.be

Gratis!

Vooraf inschrijven verplicht

Kasteel Rivierenhof

Rivierenhof Stekken van
planten en rozen

Betalend

Meer info via T 03 360 52 18.

Vleermuizen in het Rivierenhof | Rivierenhof
zaterdag 18 augustus 2018

Wandel mee over de paarse heide | Kesselse Heide
zondag 9 september 2018

© Roger L. Jones

Geen nachtdier is zo mysterieus, boeiend en mooi als
de vleermuis. Na een presentatie over deze intrigerende
zoogdieren, ga je met een vleermuisdetector op zoek naar
de echte beestjes, die bij mooi weer volop rondvliegen in
het Rivierenhof. Een educatieve avond voor volwassenen
en kinderen i.s.m. VMPA-natuurgidsen.

Inschrijven vanaf 23 juli 2018 via

Van 19u30 tot 22u15

Gratis!

www.provincieantwerpen.be

Kasteel Rivierenhof

Vooraf inschrijven verplicht

Rivierenhof Vleermuizen in het
Rivierenhof

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!
Inschrijven vanaf

Van 10u tot 12u

Gratis!

13 augustus 2018 via

Parking Lindekensbaan,
Nijlen

Vooraf inschrijven verplicht

www.provincieantwerpen.be
Kesselse Heide Wandel mee over
de paarse heide

Meer info via T 03 360 52 18.

Meer info via T 03 360 52 18.
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Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Oorlog in het Vrieselhof | Vrieselhof

Paddenstoelenwandeling | Kesselse Heide

zondag 16 september 2018

zondag 7 oktober 2018

Paddenstoelen komen voor in alle vormen en kleuren,
in groep of haast onzichtbaar, soms lekker, soms
giftig. Samen met een gids van Natuurpunt afdeling de
Wielewaal verken je de Kesselse Heide. Een leerrijke
wandeling waarbij geen vraag over paddenstoelen
onbeantwoord blijft.

Het provinciaal groendomein Vrieselhof draagt sporen
van de twee wereldoorlogen. Door de ligging vlak bij
het Fort van Oelegem werd het kasteel Vrieselhof in
1914 in de as gelegd. Vandaag vind je er nog loopgraven, bunkers en een bomkrater. Het historisch dagboek
van een soldaat getuigt van de lokale voorbereidingen
voor de oorlog en de belegering door de Duitsers.

Inschrijven vanaf 20 augustus
2018 via

Van 10u tot 12u of		
van 14u tot 16u

www.provincieantwerpen.be
Kalender Oorlog in het

Bezoekerscentrum Vrieselhof

www.provincieantwerpen.be

Gratis!

Kesselse Heide
Paddestoelenwandeling 2018

Vrieselhof 2018

Vooraf inschrijven verplicht

Meer info via T 03 360 52 18.

Inschrijven vanaf

Van 10u tot 12u

Gratis!

10 september 2018 via

Parking Lindekensbaan,
Nijlen

Vooraf inschrijven verplicht

Meer info via T 03 360 52 18.

Oorlog in het Rivierenhof | Rivierenhof
zondag 23 september 2018

Ecodroom (met rommelmarkt en repair café) | Rivierenhof
zondag 7 oktober 2018

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 of breng iets binnen bij het repair
café van de Spectrumschool, want hergebruik en
duurzaamheid gaan op deze milieuhappening hand in
hand.

Het oorlogsverleden van Deurne is alom gekend. Minder
bekend is dat de Tweede Wereldoorlog ook in het
Rivierenhof werd uitgevochten. De bezetters vestigden
zich in de kastelen Rivierenhof en Sterckshof en het park
herbergde een herstelplaats voor Duitse vliegtuigen. De
bossen van het Rivierenhof waren ook een dankbare
schuilplaats voor verzetsstrijders. Ga mee op pad en
ontdek historische sporen en verhalen uit een woelige
tijd.
Inschrijven vanaf 27 augustus
2018 via

Van 10u tot 12u of

Gratis!

www.provincieantwerpen.be

van 14u tot 16u

Vooraf inschrijven verplicht

Kasteel Rivierenhof

kalender Oorlog in het
Rivierenhof

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Ecodroom 2018

Gratis!
Van 13u tot 18u
Parkweg Rivierenhof (tussen
Ruggeveldlaan en omgeving
kasteel Rivierenhof)
Rommelmarkt in parkzone
Oost

Meer info via T 03 360 52 18.
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➜ Kandidaat standhouders
moeten vooraf contact
opnemen!
Voor de eco-markt via
evenementen.antwerpen@
provincieantwerpen.be
Voor de rommelmarkt via
administratie.antwerpen@
provincieantwerpen.be

Eropuit in de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen

Paddenstoelen in het park | Rivierenhof
zondag 28 oktober 2018

Dieren in de winter | Rivierenhof
zondag 9 december 2018

De winter is voor vele dieren een lastige tijd. Ga mee
op zoek naar dierensporen in het bos en ontdek hoe
zoogdieren zoals de eekhoorn, de egel en de vleermuis de winter doorkomen in het Rivierenhof. Tijdens
deze natuurwandeling observeer je ook hoe het de vogels vergaat die achterbleven op de vijver. Als afsluiter
is er een lekkere, warme drank.

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 gids die jou alles
vertelt over de verschillende soorten paddenstoelen
en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en giftigheid.
Deze wandeling wordt georganiseerd door de Provinciale Groendomeinen i.s.m. VMPA Natuurgidsen Antwerpen-Centrum.
Inschrijven vanaf 8 oktober 2018
via
www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Paddenstoelen in
het park

Van 10u tot 12u

Gratis!

Kasteel Rivierenhof

Vooraf inschrijven verplicht

Inschrijven vanaf 19 november
2018 via

Van 14u tot 16u

www.provincieantwerpen.be
Rivierenhof Dieren in de winter

Gratis!

Vooraf inschrijven verplicht

Kasteel Rivierenhof

Meer info via T 03 360 52 18.

Meer info via T 03 360 52 18.

In de diepste donkere dagen | Vrieselhof
zaterdag 8 december 2018

Kom gezellig buiten en geniet in het Vrieselhof van
een sfeervolle winterwandeling. Tijdens dit stemmig
avontuur deel je in de geheimen van oude gebruiken
en rituelen rond de aankomende zonnewende.
Een gezinsvriendelijke activiteit, geschikt voor deelnemers vanaf 6 jaar.

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, ...

Inschrijven vanaf 5 november
2018 via

Van 16u tot 18u

www.provincieantwerpen.be
In de diepste donkere dagen

Gratis!

Vooraf inschrijven verplicht

Bezoekerscentrum Vrieselhof

Meer info via T 03 360 52 18.
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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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