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 vooraf inschrijven

 betalende activiteit 

 gratis activiteit
 
 kindvriendelijke activiteit
 
  rolstoelvriendelijk

In de Antwerpse groendomeinen valt er jaarlijks heel wat te beleven. In deze brochure 
vind je een overzicht van het gevarieerde aanbod aan wandelingen, workshops en 
evenementen in het Rivierenhof (Deurne), het Vrieselhof (Ranst), de Kesselse Heide 
(Nijlen) en het Hof van Leysen (Antwerpen). Daarnaast nodigen nog tal van activiteiten 
van externe partners uit tot een extra bezoek. Kortom, je vindt er voor elk wat wils!

Legende
 

Inschrijvingen en tickets
In onze provinciale groendomeinen zijn de meeste activiteiten gratis. Je herkent deze 
activiteiten aan het icoon  . 
Activiteiten waarvoor je vooraf dient in te schrijven, worden aangegeven met  icoon. 
Inschrijven doe je via www.provincieantwerpen.be, waar je kan zoeken op naam van 
de activiteit. Inschrijvingen starten steeds 3 weken voor aanvang van de activiteit (tenzij 
anders aangegeven). 
Je kan met maximaal 6 personen inschrijven per activiteit. Kan je onverwacht toch niet 
aanwezig zijn, laat het ons dan weten. Zo kunnen we andere mensen gelukkig maken 
met een plekje. 

Meer info?
Meer info vind je op onze website www.provincieantwerpen.be of telefonisch via  
03 360 52 18.
Blijf je graag op de hoogte van nieuws en toekomstige activiteiten? Meld je via  
www.provincieantwerpen.be aan voor de nieuwsbrief Rivierenhof en volg ons op onze 
sociale mediakanalen. 

Welkom





Vier Provinciale Groendomeinen 
Regio Antwerpen

RH Provinciaal Groendomein Rivierenhof
Turnhoutsebaan 246 | 2100 Deurne
T 03 360 52 18
E rivierenhof@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Rivierenhof
www.facebook.com/rivierenhof 

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

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 ook vissers komen er aan hun trekken. 
Het park herbergt tal van sportclubs, twee kastelen, een uniek 
sprookjeshuis, een kinderboerderij, een kunstgalerij, speeltuinen 
en het Openluchttheater. De uitgebreide botanische collectie van 
het Rivierenhof is tot ver buiten de landsgrenzen gekend. Je kan 
die ondermeer bewonderen in het arboretum, de azaleatuin en de 
rozentuin.

Dankzij de uitgebreide educatieve werking genieten ook elk 
schooljaar meer dan 25.000 Antwerpse schoolkinderen van de 
verschillende activiteiten. Het Rivierenhof is hiermee het grootste 
Natuur- en Milieu-Educatie-centrum van de provincie Antwerpen. 
Ook de talrijke activiteiten en evenementen lokken elk jaar veel volk 
naar het Rivierenhof. Je zou bijna vergeten dat je er ook gewoon kan 
komen flaneren of een terrasje doen. 

In het Rivierenhof zijn er ook verschillende sportclubs 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. 



Provinciaal Groendomein 
Hof van Leysen 
Markgravelei z.n. | 2018 Antwerpen
T 03 360 52 18
E hofvanleysen@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  

 Hof van Leysen

Het domein is vrij toegankelijk van 

zonsopgang tot zonsondergang.

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 speeltuin 
voor kinderen tot vijftien jaar is erg 
in trek. In de groene oase die het Hof 
van Leysen is, kun je niet alleen de 
natuur opsnuiven, maar ook de warme 
couleur locale. 

VH

HVL



Provinciaal Groendomein 
Vrieselhof
Schildesteenweg 95 | 2520 Ranst 
(Oelegem)
T 03 360 52 18
E vrieselhof@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Vrieselhof
www.facebook.com/vrieselhof 

Het domein is vrij toegankelijk van 

zonsopgang tot zonsondergang.

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.

Ook in 2020 wordt er nog gewerkt 
aan de uitvoering van het natuur-
beheerplan Vrieselhof. Het Vrieselhof 
verontschuldigt zich voor de tijdelijke 
hinder die u hierdoor kan ervaren. 

VH



Provinciaal 
Groendomein  
Kesselse Heide
Vaerestraat 4 | 2560 Nijlen 
(bezoekerscentrum Doefoepdhei)

T 03 360 52 18 
E kesselseheide@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide
www.facebook.com/kesselseheide

Het domein is vrij toegankelijk van 

zonsopgang tot zonsondergang.

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. Via een educatief 
aanbod maken schoolkinderen op 
de Kesselse Heide van jongs af aan 
contact 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 te bouwen 
met takken.

KH





Van 13u tot 17u

Kinderboerderij 
Rivierenhof 

Wintersluiting  
t.e.m. 11 januari 2020

De Kinderboerderij ontwaakt 

Workshop ‘kleinfruit snoeien’ 

zondag 12 januari 2020

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.

zaterdag 18 januari 2020

Ook in de winter is er werk in de tuin! De bessenstruiken 
moeten nu gesnoeid worden. Tijdens deze workshop op 
de Kinderboerderij Rivierenhof leer je hoe je dit best doet. 
Zo blijven je planten in optimale conditie en dragen ze 
veel vruchten. Breng indien mogelijk je eigen snoeischaar 
en tuinhandschoenen mee. Deze workshop wordt 
georganiseerd in samenwerking met Tuinpunt vzw. 
Bij vriesweer wordt deze workshop mogelijk uitgesteld en 
cursisten verwittigd, want snoeien mag niet als het vriest. 

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

Kinderboerderij 
Rivierenhof

 vanaf 23/12

RH

RH

10



Workshop ‘vogels voederen en spotten’ 
woensdag 22 januari 2020

Weet jij welke vogels er in je buurt wonen? Hoeveel het er zijn en wat ze eten? 
Kom het ontdekken op de Kesselse Heide. We leren over vogels, gaan samen 
vogelspotten en vogels tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. Voor 
grote en kleine vogelspotters!
Deze activiteit in kader van het Grote Vogeltelweekend op 25 en 26 januari 2020 door 
Natuurpunt wordt georganiseerd door het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide in 
samenwerking met Natuurpunt De Wielewaal.

KH

Van 14u tot 16u

Bezoekerscentrum Dhoefoepdhei 

 vanaf 23/12



Rivierenhof Valentijnrun
zondag 9 februari 2020

Deze recreatieve funloop met keuze uit een parcours van 5 of 10 km is al aan de 
9e 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 en Antwerp Athletics i.s.m. District Deurne.

 vanaf 9u30, start om 11u. 
mits vooraf online inschrijven 
via www.antwerpathletics.be

 5€ p.p. indien je niet vooraf inschrijft

RH



 

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

Oostvleugel Kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 3/2

De familie Cogels in het Rivierenhof 

 

Workshop ‘Bloemen zaaien, hoe doe je dat?’ 

RH
zondag 23 februari 2020

De familie Cogels speelde een belangrijke rol in de 
geschiedenis van Deurne. Ontdek hoe de baronnen-
burgemeesters Cogels in de 18e en 19e eeuw het 
Rivierenhof omtoverden tot een weelderig landgoed. 
Tijdens deze wandeling nemen we ook een kijkje bij de 
twee mooie parkvilla’s die de barones voor haar dochters 
langs de Turnhoutsebaan liet bouwen. We keren terug 
naar de feestelijke tijd rond 1923, toen het park door de 
provincie werd gekocht en opengesteld voor het publiek.

zaterdag 29 februari 2020

Wil jij deze zomer ook een tuin vol bloemen? Wil je 
genieten van de vele kleuren en geuren, van heerlijke bijen 
en vlinders? Met enkele zakjes bloemzaad kan je aan de 
slag. Je hebt geen serre nodig, het kan gewoon op de 
vensterbank of rechtstreeks in de tuin. Welke bloemen, 
hoe zaaien, welke goedkope of gratis hulpmiddelen kan je 
gebruiken en wanneer is het beste tijdstip? Je verneemt 
er tijdens deze workshop i.s.m. Tuinpunt alles over en kan 
daarna volleerd aan de slag.

RH

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

Oostvleugel Kasteel 
Rivierenhof, vanwaar we in 
groep naar de serre gaan

 vanaf 10/2

13



Workshop ‘Start to moestuin’
zondag 8 maart 2020

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. Je komt meer te weten over verschillende 
soorten tuinen, tuinieren en je maakt je eigen moestuinplan. 1,2,3 en starten maar!

RH

Van 10u tot 12u30  
of van 14u tot 16u30

Kinderboerderij Rivierenhof

 vanaf 17/2
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RH

RH

vrijdag 20 maart 2020

Vandaag is het Wereldverteldag! Vertellers gaan wereldwijd op stap om hun verhalen 
in de wereld rond te strooien. De vertellers van het Sprookjeshuis nemen je mee in de 
wondere wereld van magie in het Rivierenhof. Kom om 19u met je gezin (volwassenen 
en kinderen vanaf 6 jaar) naar het Sprookjeshuis en maak een stromende en spannende 
vertelwandeling door het park. Trek je stapschoenen aan, regenjas en paraplu bij 
druppelende wolken. 

Van 19u tot 20u30
Sprookjeshuis (tegenover 
de speeltuin aan kasteel 
Rivierenhof)

Wereldverteldag in het Rivierenhof 

maart t/m december 2020

Belgisch Kunstenaar Koen Nelissen en het Rivierenhof slaan de handen in mekaar voor 
een participatieve en aangrijpende openluchttentoonstelling. De expo RE’VIERENHOF 
gaat over verbindende en actuele thema’s als RESPECT, RECYCLE, REINVENT, 
REINTEGRATE en RECONNECT. 
Met RE’VIERENHOF gaat Koen Nelissen in een interactieve dialoog met het publiek over 
de uitdagingen van onze maatschappij. Hij speelt met alle ingrediënten van zijn kunnen 
en technieken en de rijkdom die het park te bieden heeft. Zo houdt hij ons een soms 
subtiele, speelse en vaak uitdagende spiegel voor.

RE’VIERENHOF By Koen Nelissen 



Lente in het Rivierenhof
zondag 29 maart 2020

De natuur ontwaakt en de lente is al zichtbaar aanwezig in het Rivierenhof. 
Voorjaarsbloeiers genieten van het licht tussen de bomen en vogels broeden op 
hun nesten. Een VMPA-natuurgids toont je de schoonheid van de lente. Wees er op 
tijd bij, want deze nacht werd de klok een uur vooruit gedraaid!

Van 10u tot 12u

Oostvleugel kasteel Rivierenhof

 vanaf 9/3

RH
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Van 10u tot 16u30

Bezoekerscentrum 
Dhoefoepdhei 

11 t/m 19 april 2020

Schoenen uit, sokken uit en daar ga je! Het blotevoetenpad 
op de Kesselse Heide ligt voor je klaar, vol met gladde, 
ruwe, hoge, lage of zanderige hindernissen. Geniet, voel en 
beleef!
Starten doe je in het Bezoekerscentrum. Wie z’n schoenen 
liever niet achterlaat, neemt best een zak mee om ze in te 
stoppen. Je kan dit pad op eigen houtje komen ontdekken 
elke dag tussen 10u en 16u30. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Breng een handdoek en washandje mee om je 
voeten na de tocht proper te maken.

KH
Week van de Provinciedomeinen 
Blotevoetenpad 

Van 19u tot 21u

Bezoekerscentrum 
Vrieselhof

 vanaf 9/3

VH Verborgen leven in het Vrieselhof 

zondag 29 maart 2020

Het Vrieselhof zit vol leven, overdag én ‘s avonds als de rust 
over het domein is weergekeerd en de duisternis valt. Maak 
kennis met de dieren die hier ‘s avonds leven en leer de 
sporen herkennen die ze achterlaten in de natuur. Reeën en 
amfibieën zijn in deze periode erg actief. Misschien horen 
we ook wel een bosuil of ontdekken we iets over een bever 
of een vleermuis.



HVL Week van de Provinciedomeinen 
Kruiden- en plantenwandeling 
paasmaandag 13 april 2020

Ook in de stad ontwaakt de lente. De Samentuiners van het Hof van Leysen zijn 
benieuwd naar de eerste kruiden die de kop opsteken in de bakkentuin. In het park 
zelf profiteren voorjaarsbloeiers als speenkruid en bosanemoon van het licht dat de 
bomen nu nog doorlaten. Samen met een VMPA-natuurgids kijk je naar wat in dit 
kostbare buurtparkje groeit en bloeit. Inschrijven is niet nodig.

Van 10u tot 12u

Ingang Hof van Leysen  
naast Café Kamiel (Markgravelei 90)
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Van 11u tot 12u

Parking Lindekensbaan 
(Nijlen) - in geval 
van slecht weer: 
Bezoekerscentrum 
Dhoefoepdhei

Week van de Provinciedomeinen

Yoga op de Heide

zondag 19 april 2020

Adem in en uuuuuuuuit! Ontspan, voel en beweeg middenin 
de rustgevende natuur van de Kesselse Heide. Kinderen en 
(groot)ouders, iedereen mag gratis meedoen. Inschrijven 
hoeft niet. Kies voor makkelijke kledij en sportschoenen. Bij 
slecht weer gaat de activiteit door in het bezoekerscentrum 
Doefoepdhei. In samenwerking met lifeforce Shiatsu.

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

Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 30/3

Week van de Provinciedomeinen 
Workshop ‘Wat plant ik in mijn bloembakken?’

zaterdag 18 april 2020

Bloembakken fleuren je balkon of terras mooi op, maar het 
is belangrijk dat je een goede keuze maakt en misschien 
eens iets anders aanplant dan de klassieke geraniums. Een 
heel seizoen je bloembak in topvorm houden is niet altijd 
eenvoudig, maar er zijn heel wat trucjes om daar wonderwel 
in te slagen. Tijdens deze workshop i.s.m. Tuinpunt krijg je 
een aantal tips die belangrijk zijn bij de aanplant van de 
bloembakken. De lesgever toont een aantal interessante 
planten en combinaties. Zo zullen je bloembakken er deze 
zomer verrassend mooi en anders bijstaan.

KH
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Van 14u tot 16u 
Congohut  
(tegenover kasteel 
Sterckshof - Sterckshoflei)

zaterdag 25 april 2020

Het Rivierenhof is sinds 1923 toegankelijk als openbaar 
provinciaal park. Sinds die tijd houden parkwachters er dag 
en nacht een oogje in het zeil. Tijdens deze avondwandeling 
ga je op stap met een parkwachter die je vertelt over zijn 
werk. Voel de avond vallen, geniet van de natuur en van 
verhalen over vroeger en nu. Als je dat nodig vindt, dan kan 
je een zaklamp meebrengen.

Van 19u30 tot 21u30

Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 6/4

Erfgoeddag: parkwachters vroeger en nu

woensdag 22 april 2020

Op 22 april wordt in heel de wereld voor de vijftigste keer 
de Dag van de Aarde gevierd. Vandaag verdient het park 
een extra opknapbeurt! Iedereen is welkom om 14u00 
aan de Congohut om mee zwerfafval op te ruimen in het 
Rivierenhof. Wij zorgen voor het nodige materiaal, jij voor 
stevige schoenen en kleren die vuil mogen worden.

RH 50 jaar Dag van de Aarde



KH Voor dag en dauw, wandeling met ontbijt
zondag 26 april 2020

Vroeg uit de veren en samen wandelen als de heide ontwaakt, klinkt gezellig vind 
je niet? Onder een sluier van nevel brengen vogels hun mooiste ochtendzang. Ga 
mee op pad, beleef dit uniek moment voor dag en dauw en leer trucjes om de ene 
vogelzang van de andere te onderscheiden. Wie een verrekijker en/of vogelgids 
heeft, mag die zeker meebrengen. Na de activiteit wacht je een gezellig ontbijt met 
een warm kopje koffie of thee.

Wandeling van 7u tot 9u,  
aansluitend ontbijt tot max. 11u

Parking Lindekensbaan (Nijlen)

 10,00 p.p.

 vanaf 6/4
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VH

Van 10u tot 18u

 voor kinderen  
t/m 12 jaar

 3,00 per volwassene, 
met kortingsbon:  
2e persoon gratis toegang

zaterdag 16 mei 2020

Het afgelopen jaar werd er flink gewerkt in het Vrieselhof. 
Kom meer te weten over het natuur- en erfgoedbeheerplan 
dat hierbij aan de basis lag. Een aantal grote en kleinere 
terreinwerken zijn achter de rug en leverden al een eerste 
resultaat. De domeinwachter gaat met jou het terrein op en 
neemt de veranderingen onder de loep.

Van 10u tot 12u

Bezoekerscentrum 
Vrieselhof

 vanaf 27/4

Infowandeling natuurbeheer

zaterdag 2 mei & zondag 3 mei 2020

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.

VH 10 jaar Tuinkriebels - Jubileumeditie! 



HVL Dag van het Park 
zondag 17 mei 2020

Vandaag vieren we het Hof van Leysen als een kostbare brok natuur in de stad. 
Om 11u is er een kruidenwandeling, om 13u een natuurwandeling met een VMPA-
natuurgids. In de namiddag leren kinderen en volwassenen van de domeinwachters 
van het Rivierenhof hoe je in en met de natuur kan leven. Ook de buurt laat zich 
zien: de Samentuiners zijn present om je vragen te beantwoorden, werkgroep De 
Lei stelt zijn werking en acties voor, buurthuis Brederode maakt het gezellig. Kom 
jij ook even langs?

Van 11u tot 17u
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Van 14u tot 16u

Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 4/5

zondag 14 juni 2020

De zomer is in zicht en de heideschapen trekken hun jasje 
uit. Tijdens het jaarlijks feest op de Kesselse Heide zetten we 
de fauna en flora in de bloemetjes. Een gezellige heidebar, 
muziek, honing proeven, demonstraties schapenscheren 
en schapen hoeden én een knutselworkshop voor kinderen. 
Om 14u30 neemt een natuurgids alle geïnteresseerden mee 
voor een wandeling op de heide.
Het schaapscheerfeest is een gezellig gezinsvriendelijk 
evenement, georganiseerd door de Provinciale Groen-
domeinen Regio Antwerpen i.s.m. verschillende partners, 
vrijwilligers en Natuurpunt afdeling De Wielewaal. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Van 13u tot 16u

Bezoekerscentrum 
Dhoefoepdhei - Parking 
Lindekensbaan (Nijlen)

Schaapscheerfeest

zondag 24 mei 2020

Het is volop lente en het Rivierenhof gonst van het leven. Bijen verzamelen nu 
enthousiast stuifmeel en nectar. Wil je er meer over weten? Je bezoekt de bloemenrijke 
plekken en de bijenkorven in het park, je ontdekt de minder gekende solitaire bijen en 
hommels. Je leert welk voedsel zij verkiezen en wat jij voor deze dieren kan doen.

RH Bij de bijen op bezoek



RH Zomerzoektocht 

In het spoor van de Eekhoorn
van 13 juni tot 13 september 2020

Eekhoorn Skwirrel viel uit een boom en lijdt aan geheugenverlies. Het is aan de 
parkbezoekers van het Rivierenhof om hem tijdens deze boeiende zomerzoektocht 
voor jong en minder jong weer op weg te helpen. Van half juni tot half september 
ontdek je de mooiste en meest verrassende hoekjes van het Rivierenhof. 
Natuurspeurplezier verzekerd! 

Aankoop en startpunt:  
Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246

 5,00 per boekje
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Van 10u tot 12u of  
van 14u tot 16u

Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 25/5

zondag 21 juni 2020

Het feest van de roos, met een rozentuin volop in 
verandering! De tuin wordt helemaal heraangelegd en 
is in volle ontwikkeling. Maar er zullen meer dan genoeg 
rozen zijn onder de prachtige beuken van de Parkweg. 
Je kunt er o.a. rozen kopen, advies vragen aan kenners 
of rozenverhalen beluisteren. Het Rozenfeest wordt 
georganiseerd in samenwerking met District Deurne. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Van 11u tot 18u

Parkweg Rivierenhof 
(tussen Rozentuin en 
kasteel Rivierenhof)

Rozenfeest

zondag 14 juni 2020

Tijdens deze kruidenwandeling doorheen het Rivierenhof 
nemen een domeinwachter en een verhalenvertelster je 
mee in oude plantenverhalen uit de volkswijze en zinnen-
prikkelende kruidenwereld. Niet bestemd voor gevoelige 
kinderoortjes.

RH Zinnenprikkelende kruidenwandeling



27

RH

RH

Van 19u30 tot 22u30

Oostvleugel  
kasteel Rivierenhof

 vanaf 3/8

Op zoek naar vleermuizen

zaterdag 22 augustus 2020

Vleermuizen zijn mysterieuze en boeiende dieren. Eerst leer 
je er meer over tijdens een presentatie. Als de avond valt, ga 
je samen met een domeinwachter of VMPA-natuurgids en 
een vleermuisdetector op zoek naar vliegende vleermuizen 
in het Rivierenhof. 

Van 10u tot 14u

Kinderboerderij 
Rivierenhof

 vanaf 20/7

 vanaf 3/8

Lekkers uit de moestuin

maandag 10 en 24 augustus 2020

De moestuin van de Kinderboerderij barst van lekkers dat klaar staat om te worden 
geoogst. Stroop de mouwen op en trek samen met ons op ontdekking tussen de 
groenten, het fruit en de kruiden. Met verse ingrediënten bereiden we zelf een heerlijk 
tussendoortje. Na de lunch gaan we samen aan de slag in de moestuin. 
Voor deelnemers van 8 tot 10 jaar. De kinderen worden om 10u door hun ouders 
gebracht en om 14u weer opgehaald. Vergeet zeker je boterhammetjes niet mee te 
brengen.



KH Wandel mee over de paarse heide 
zondag 6 september 2020

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

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan (Nijlen)

 vanaf 17/8



 

RH

RH
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Van 10u tot 12u

Oostvleugel  
kasteel Rivierenhof

 vanaf 7/9

Keltische bomenwandeling

zondag 27 september 2020

Bomen zijn steeds belangrijk geweest voor de mens. 
Deze natuurwandeling, onder begeleiding van een VMPA-
natuurgids, biedt een combinatie van natuur en mythisch 
verleden. Ontdek welke betekenis de natuur had voor onze 
voorouders en welke boomsoort het best bij jou past. 

Van 13u45 tot 15u30

Sprookjeshuis (tegenover 
de speeltuin aan kasteel 
Rivierenhof)

 5,00 p.p.

 vanaf 31/8

De gouden sleutel van het Sprookjeshuis

zondag 20 september 2020

Er was eens ... een sprookjeshuis waarin verhalen wonen. Na iedere lange zomer tovert 
dat huisje een nieuw verhaal tevoorschijn. Vandaag zoeken we samen de gouden sleutel 
om deze magische plek te heropenen voor het nieuw sprookjesseizoen. Kom je mee 
ontdekken welk nieuw verhaal z’n intrek heeft genomen? Laat je verwonderen!
Vanaf vandaag kan je weer elke zondag (uitgezonderd sluitingsdagen) komen luisteren 
naar Sprookjes op Zondag, voor kinderen vanaf 6 jaar.



30

HVL

Van 13u tot 18u 
op de Parkweg

zaterdag 17 oktober 2020

De herfst breekt door, een gezellige periode komt eraan. 
Heb je al eens geroken aan de bomen in het Hof van 
Leysen? Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren 
en breken hout en bladeren verder af. Een natuurgids kijkt 
met jou welke zwammen er zichtbaar zijn en vertelt je 
er meer over. Na de activiteit biedt Provincie Antwerpen 
deelnemers en buurtbewoners bij een warm vuur een 
kopje champignonsoep of een glaasje cava aan. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Van 14u tot 16u 
Ingang Hof van Leysen 
naast Café Kamiel 
(Markgravelei 90)

Paddenstoelenwandeling met buurtdrink

zondag 11 oktober 2020

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 milieu-
happening hand in hand. 

RH Ecodroom



KH Paddenstoelen op de heide
zondag 11 oktober 2020

Het is herfst en daar zijn ze. Paddenstoelen: rood, bruin, grijs, lang, kort, in groep, 
haast onzichtbaar, lekker, giftig, bewoond door dieren of kabouters?

Samen met een gids verken je de Kesselse Heide. Een leuke wandeling waarbij geen 
vraag over paddenstoelen onbeantwoord blijft. Schrijf je in voor de kinderwandeling 
(6 tot 12 jaar) of de wandeling voor volwassenen. Beide wandelingen gaan gelijktijdig 
door. Deze wandeling is in samenwerking met Natuurpunt De Wielewaal.

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan (Nijlen)

 vanaf 21/9
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Van 14u tot 16u 
Bezoekerscentrum 
Vrieselhof

 vanaf 28/9

zondag 18 oktober 2020

Het Vrieselhof tooit zich in herfstkleuren. Een natte periode 
komt eraan. Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren 
en breken hout en bladeren verder af. Een VMPA-natuurgids 
kijkt samen met jou welke soorten zwammen er in het 
Vrieselhof leven en vertelt je er meer over.

VH Paddenstoelenwandeling

RH

zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober 2020

Bordergeheimen: de kunst van het combineren met 
planten. Deze cursus gespreid over twee voormiddagen 
i.s.m. met Tuinpunt is bedoeld voor echte tuinliefhebbers. 
Het centrale thema is ‘bloemen in de tuin’. Marc Vermeulen 
van tuinontwerpbureau Nigella leert je stap per stap je 
eigen border te ontwerpen en heeft daarbij aandacht voor 
alle facetten die met het ontwerpen en uitvoeren van een 
border verbonden zijn.

Van 9u tot 12u 
Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 25,00 p.p.

 vanaf 28/9

Cursus tuinontwerp ‘gemengde bloemenborder’



RH Paddenstoelen in het park
zondag 25 oktober 2020

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 domeinwachter of VMPA-natuurgids die jou alles vertelt over de 
verschillende soorten paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en 
giftigheid.

Van 10u tot 12u

Oostvleugel kasteel Rivierenhof

 vanaf 5/10
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VH

Van 13u tot 17u 
Kinderboerderij 
Rivierenhof

zaterdag 5 december 2020

Zie de maan schijnt door de bomen ... Zoek een lantaarntje 
of een kaars en kom genieten van het Vrieselhof in het 
donker. De domeinwachters zorgen voor lichtjes en voor 
sfeer. Stevige schoenen en warme kleren zijn aan te raden, 
elektrisch licht laat je beter thuis.

Van 16u tot 18u

Bezoekerscentrum 
Vrieselhof

 vanaf 16/11

Lantaarnwandeling

RH

zondag 15 november 2020

De Kinderboerderij Rivierenhof blaast 45 kaarsjes uit en 
dat mag worden gevierd! Op deze plek staat echter al 
honderden jaren een boerderij. Ook dit rijke verleden wordt 
in de bloemetjes gezet. Zeldzame boerderijdieren, lang 
vergeten technieken en veel ouderwetse gezelligheid, daar 
gaan we voor! Kom jij ook? Vooraf inschrijven is niet nodig.

Leve(nd) Erfgoed!



RH Snuffelspel APOPO
zondag 6 december 2020

Hoe goed is jouw neus? Even scherp als die van de HeroRATs? APOPO is een 
Belgische humanitaire organisatie die Afrikaanse ratten traint om landmijnen en 
tuberculose op te sporen. Tijdens de Warmste Week stelt APOPO aan de hand van 
een snuffelspel voor wat de ratten kunnen en doen. 
Na dit spel kan je ervoor kiezen om APOPO te steunen met een vrije bijdrage voor 
de Warmste Week en de rest van de kinderboerderij bezoeken. 

Van 13u tot 17 uur

Kinderboerderij Rivierenhof



RH Wintersfeer in het Rivierenhof
zaterdag 12 december 2020

Heerlijk wegdromen op een koude, donkere avond bij winterse verhalen in een 
met kaarsen verlicht kasteel. Gezinnen zijn welkom om samen te genieten van 
spannende verhalen.

van 18u30 tot 20u

Oostvleugel kasteel Rivierenhof

 vanaf 23/11



37

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan 
(Nijlen)

 vanaf 23/11

KH Winterwandeling op de Kesselse Heide

zondag 13 december 2020

Weet jij hoe de heide zich aanpast aan de koude, droge 
winter? Wat doen de bomen? Hoe herkennen we ze, nu de 
bladeren zijn afgevallen? Waar zijn de vogels naartoe? En 
hoe overleven ze? Wat met de struikheide? Doen sommige 
dieren een winterslaap? Trek een warme jas, muts, sjaal en 
wandelschoenen aan en ontdek alle antwoorden tijdens 
deze wandeling.



Er is nog meer te beleven!

Wil je graag meer weten over het doorlopend aanbod of het aanbod op aanvraag in 
de provinciale domeinen, zoek dan op www.provincieantwerpen.be naar 
 • Sprookjes op Zondag

• Kinderboerderij Rivierenhof
• ontlening van zelf-doe-pakketten en veldkoffers
• gratis wandelbrochures
• wandelingen op aanvraag voor groepen
• het aanbod voor scholen
• vrijwilligerswerk in het park of op de Kinderboerderij
• ...





www.provincieantwerpen.be  rivierenhof

  vrieselhof

  kesselse heide

  hof van leysen

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen 
Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne
T 03 360 52 18 - rivierenhof@provincieantwerpen.be


