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Welkom 

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 Rivierenhof (Deurne), Vrieselhof (Ranst), 

Kesselse Heide (Nijlen) en Hof van Leysen (Antwerpen). 

Daarnaast nodigen nog tal van evenementen van externe 

partners uit tot een extra bezoek. Kortom, je vindt er voor 

elk wat wils!

Legende

 vooraf inschrijven

 betalende activiteit

 gratis activiteit

 kindvriendelijke activiteit

 rolstoelvriendelijk

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 .  

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.

Kijk voor de geldende corona-maatregelen in onze provinciale domeinen op de 

webpagina van het domein. 

Blijf je graag op de hoogte van nieuws en toekomstige activiteiten? Meld je via 

www.provincieantwerpen.be aan voor onze nieuwsbrief Rivierenhof en volg ons op 

onze sociale kanalen. 

V.U.: Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA), Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne.

Wettelijk depot: D/2021/0180/17, 1ste oplage: januari 2022



Provinciaal Groendomein 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 
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 onder 
meer 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 (3): Koninklijke Antwerpse Korfbalclub AKC, Koninklijke ATBS Korfbal-
club en Meeuwen Korfbalvereniging.
Voetbalclubs (2): Koninklijke 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. 

Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne
T 03 360 52 18 
E rivierenhof@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Rivierenhof
www.facebook.com/rivierenhof 
www.instagram.com/rivierenhof

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

RH datum activiteit pagina

zo 9 jan t/m 18 dec Sprookjes op zondag 12

zo 9 jan De Kinderboerderij ontwaakt 12

zo 13 feb Rivierenhof Valentijnrun 14

zo 20 feb De familie Cogels in het Rivierenhof 15

do 3 mrt Kinder-workshop ‘Knutselen met de natuur’ 15

zo 13 mrt Workshop ’Start to moestuin’ 16

afhankelijk v. bloei Begeleide Magnoiliawandeling 17

zo 20 mrt Guerilla vertellingen op Wereldverteldag 18

zo 3 apr Kostbaar water in het Rivierenhof 19

do 14 apr Kinder-workshop ‘Doe-boerderij’ 19

za 16 apr Kruidige brouwsels 20

zo 24 apr Erfgoeddag: De boer op! 21

zo 15 mei Van waar komen de bomen? 23

zo 12 jun Rozenfeest 25



Provinciaal Groendomein Hof van Leysen

Dit kleine park, eigenlijk een flink uit de kluiten gewassen wijktuin, ligt mid-
denin 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 die het Hof van Leysen 
is, kun je niet alleen de natuur opsnuiven, maar ook de warme couleur locale. 

datum activiteit pagina

zo 22 mei Dag van het Park 24

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.

HVL



Provinciaal Groendomein Vrieselhof

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen begin-
nen, 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. 

datum activiteit pagina

zo 20 mrt Kostbaar water in de Schijnvallei 17

za 30 apr & zo 1 mei Tuinkriebels 21

vr 24 jun Vertelwandeling 25

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.

VH



Provinciaal Groendomein Kesselse Heide

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.

datum activiteit pagina

wo 26 jan & zo 30 jan Workshop ‘Vogels voederen en spotten’ 13

za 2 apr t/m ma 18 apr Blotevoetenpad 18

zo 1 mei Vroege vogelwandeling 22

zo 15 mei Insectenwandeling 23

zo 5 juni Schaapscheerfeest 24

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.

KH



Elke zondag (uitgezonderd 
sluitingsdagen)

Van 14u tot 15u30 
(verzamelen om 13u45 
vóór het Sprookjeshuis)

Sprookjeshuis Rivierenhof

 5,00 p.p.

 Vooraf  
ww.provincieantwerpen.be/ 
Sprookjes op Zondag

 vanaf 6 jaar (tot 10 jaar  
 met begeleiding).

Sprookjes op zondag 

Workshop ‘vogels voederen en spotten’ 
woensdag 26 januari & zondag 30 januari 2022

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 -tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. Voor grote en 
klein vogelspotters!
Deze activiteit wordt georganiseerd in kader van het Grote Vogeltelweekend. Alles 
gaat volledig buiten door dus kleed je warm. Breng een bakje of zakje mee om je 
zelfgemaakte vetbollen mee naar huis te nemen.

zondag 9 januari t/m 18 december 2022

Het Sprookjeshuis in het Rivierenhof zit vol geheimen. Ga 
mee op verhalentocht. Achter iedere deur, in elke kamer ligt 
een wondere wereld verborgen. Elk vertelseizoen worden 
er andere, nieuwe verhalen en sprookjes verteld. Het 
Sprookjeshuis levert al meer dan veertig jaar onuitwisbaar 
fijne jeugdherinneringen! Voor kinderen van 6 tot 10 
jaar, met begeleiding. Ook mogelijk voor kleine en grote 
groepen (max. 25 personen). Reserveren doe je best enkele 
weken vooraf.

KH

26 januari van 14u tot 16u

30 januari van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan, Nijlen

 vanaf 10/1/2022

RH

RH

zondag 9 januari 2022

Na een deugddoende ‘winterslaap’ zwaaien de staldeuren van de Kinderboerderij 
Rivierenhof opnieuw open. Beestig leuk! Het erf is plezant voor jong en oud. Je kan de 
dieren bewonderen aan de staldeur of in de weide. In de moestuin kun je raden welke 
groenten er groeien. De Kinderboerderij Rivierenhof is een erkend Levend ErfgoedHof.

Openingsuren:

Zondag en woensdag: van 13u tot 17u

Maandag, dinsdag en donderdag: van 
15u tot 17u 

Tijdens schoolvakanties: zondag t/m 
donderdag van 13u tot 17u.

De Kinderboerderij ontwaakt  
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Rivierenhof Valentijnrun
zondag 13 februari 2022

Vier de liefde op een sportieve manier, trek je loopschoenen aan en schrijf je in 
voor de 10e editie van de Rivierenhof Valentijnrun. Een ludiek liefdesloop in het 
mooiste park van Antwerpen. In het idyllische decor van het winterse Rivierenhof, 
kies je om 5 of 10 kilometer te joggen. Verschijn je aan de start als Cupido, in een 
hartjestenue of in een ander door de liefde geïnspireerde outfit, dan maak je kans 
op een bijzondere prijs. Laat je creativiteit dus de vrije loop! Eens over de eindmeet 
keuvel je gezellig na met een drankje.

 mits vooraf online inschrijven

 via www.antwerpathletics.be  
tot 11/2/2022

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

Oostvleugel Kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 31/1/2022

De familie Cogels in het Rivierenhof 

 

Kinder-workshop ‘Knutselen met de natuur’  

RH

zondag 20 februari 2022

De adellijke familie Cogels speelde een belangrijke rol 
in de geschiedenis van Deurne. Van de 18e tot de 20e 
eeuw waren zij de kasteelheren en kasteeldames van het 
Rivierenhof. Ontdek tijdens deze wandeling hoe ze deze 
plek omtoverden tot een weelderig kasteeldomein. Maak 
kennis met Jean-Baptist III Cogels en zijn mooie kasteel, 
met de Deurnese burgemeester Georges Cogels, met den 
John van de Cogels-Osylei, met baron Fredegand en met 
de dappere kasteelvrouw Louise. Je neemt ook een kijkje in 
de twee mooie parkvilla’s die Louise Cogels begin jaren 1900 
voor haar dochters langs de Turnhoutsebaan liet bouwen. 
Daarbij worden ook enkele trappen gelopen, er is geen lift.

donderdag 3 maart 2022

Wat kan jij maken met de natuur? De natuur zit prachtig in 
elkaar, maar combineer een aantal prachtige dingen en je 
kan nog veel meer moois tevoorschijn toveren! We trekken 
eropuit en verzamelen allerlei mooie dingen. Met onze 
vondsten worden we ware kunstenaars.
Trek je wandelschoenen aan, en vergeet niet zelf een 
schortje mee te nemen of kleding die vuil mag worden.

RH

Van 10u tot 12u of  
van 13u tot 15u

Oostvleugel Kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 10/2/2022

RH

15
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RH

VH

Workshop ‘Start to moestuin’
zondag 13 maart 2022

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. Je maakt een moestuinplan 
voor je tuin of terras en ontdekt verschillende manieren om groenten te zaaien en 
kweken. 

RH

zondag 20 maart 2022

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. 
Ingrijpende natuurinrichtingswerken in 2020 hadden o.a. tot doel van het Vrieselhof een 
nog betere buffer voor water te maken. Ontdek het waterbeheer van het Vrieselhof en 
kom genieten van de frisheid van de natuur.

Van 10u tot 12u

Bezoekerscentrum 
Vrieselhof

 vanaf 28/2/2022

Kostbaar water in de Schijnvallei  

Datum afhankelijk van bloei

In 2005 startte de uitbouw van een Magnoliacollectie in het Rivierenhof. Momenteel 
staan er in het park meer dan 140 Magnolia’s van 125 verschillende variëteiten. Sommige 
bloeien reeds in de winter, andere zijn zomerbloeiers maar veel Magnolia’s kondigen in 
het Rivierenhof het begin van het voorjaar aan. Tijdens de Magnoliawandeling neemt een 
gids je mee langs een mooie selectie van deze bloeiende bomen en struiken en vertelt 
over geschiedenis, gebruik, verzorging en bijzondere kenmerken van deze ‘schoonheid 
uit de oudheid’. 

We houden het nog even spannend, want de datum van de wandeling wordt pas bekend 
gemaakt op 14 maart 2022 in afwachting van de start van de bloeiperiode. Hou rond 
deze tijd de website en sociale media van het Rivierenhof dus goed in de gaten!

Begeleide Magnoliawandeling  

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

Kinderboerderij Rivierenhof

 vanaf 21/2/2022

Parkingang Ruggeveldlaan

 vanaf 14/3/2022
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Van 10u tot 12u

Start aan de ingang van 
Parking Zuid aan de 
Sterckshoflei

 vanaf 14/3/2022

RH Kostbaar water in het Rivierenhof 

zondag 3 april 2022

Het wordt lente en de natuur ontwaakt. Water is in het 
Rivierenhof nooit ver weg. Je vindt er de prachtige 
Schijnvallei, het laatste overblijfsel van de Herentalse Vaart 
en idyllische vijvers. Deze wandeling toont je het belang van 
water voor de natuur. We genieten van het nieuwe leven en 
van de bloeiende appelbomen. Deze wandeling vindt plaats 
aan de zuidkant van het domein. Ontdek samen met een 
VMPA-natuurgids deze mooie zijde van het park.

Van 14u tot 16u

Pop-up locaties rond 
de spiegelvijver kasteel 
Rivierenhof

zondag 20 maart 2022

Vandaag is het Wereldverteldag! Vertellers gaan wereldwijd 
op stap om hun verhalen in de wereld rond te strooien. 
De vertellers van het Sprookjeshuis vertellen ad-hoc hun 
verhalen aan passanten in het Rivierenhof. Laat je verrassen 
door korte verhalen die op onverwachte plaatsen vertelt 
zullen worden.

RH

KH

2 april t/m 18 april

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.
 

Van 10u tot 16u30

Bezoekerscentrum 
Dhoefoepdhei - Parking 
Lindekensbaan 

Guerrilla vertellingen op Wereldverteldag 

RH Kinder-workshop ‘Doe-boerderij’  

donderdag 14 april 2022

Zin om eens een handje toe te steken op de kinderboerderij? Dan is een halve dag 
‘Doe-boerderij’ misschien wel iets voor jou! We hebben verschillende taakjes in petto: 
geitjes kammen, kippen voederen, graantjes malen of wol kaarden, een nepkoe melken 
of een plantje zaaien? Wat je precies gaat doen blijft nog even een verrassing. Ouders 
met kinderen, grootouders met kleinkinderen: iedereen is van harte welkom!

Van 10u tot 12u

Kinderboerderij 
Rivierenhof

 vanaf 18/3/2022

18

Blotevoetenpad 
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RH

Van 10u tot 18u

Aan Kasteel Vrieselhof

 voor kinderen t/m 12 jaar

 € 5,00 p.p.

Tuinkriebels

zaterdag 30 april & zondag 1 mei 2022

Laat je groen hart opnieuw wat sneller bonzen tijdens de 
10e editie van Tuinkriebels Vrieselhof. Tuinkriebels staat voor 
planten, proeven en pure passie. Op deze plantenbeurs voor 
en door de professionele kweker en de gedreven particulier 
vind je heel wat inspiratie. Vraag raad aan kenners, proef 
tuinoogsten en ambachtelijke brouwsels in het betoverend 
kader van het kasteeldomein Vrieselhof. Koop vooraf je 
tickets via www.provincieantwerpen.be  Tuinkriebels

Start om 10u30, 13u en 
15u30

Kinderboerderij Rivierenhof 

 vanaf 4/4/2022

Erfgoeddag: De boer op!

zondag 24 april 2022

De kinderboerderij in het Rivierenhof heeft een lang 
en rijk verleden. Toen de boerderij in 1921 eigendom 
werd van Provincie Antwerpen, werd ze omgetoverd 
tot Proefboerderij. De leerlingen van de naastgelegen 
Landbouw- en Huishoudschool leerden er de praktische 
kneepjes van het vak. 100 jaar later zijn de restanten van 
dat rijke verleden nog op verschillende plekken op het erf 
terug te vinden. Kom samen met ons op ontdekking!

RH Kruidige brouwsels  
zaterdag 16 april 2022

De domeinwachters van het Rivierenhof zijn veelzijdig. Sommige kennen veel van
kruiden en het gebruik ervan. Tijdens deze activiteit ontdek je welke kruiden er in de
lente al bloeien. De domeinwachters tonen je hoe je zelf met kruiden uit de natuur
aan de slag kan. En wie weet valt er wel wat te proeven ...

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

Oostvleugel kasteel Rivierenhof

 vanaf 28/3/2022

VH
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KH Vroege vogelwandeling 
zondag 1 mei 2022

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 7u tot 9u

Parking Lindekensbaan, Nijlen 

 vanaf 4/4/2022

KH

Van 10u tot 12u

Oostvleugel Kasteel 
Rivierenhof

 vanaf 25/4/2022

zondag 15 mei 2022

We trekken op onderzoek uit. Welke insecten leven er op 
de Heide? Hoe zien ze er uit? Wat doen ze heel de dag of 
nacht? En waarom zijn ze zo belangrijk? 
Een gids neemt families mee op tocht op de heide. Op het 
einde ga je aan de slag met een microscoop en knutsel je 
jouw favoriete insect. Vanaf dat moment kijk jij helemaal 
anders naar de insectenwereld.

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan, 
Nijlen

Vanaf 7 jaar

 vanaf 18/4/2022

Insectenwandeling 

zondag 15 mei 2022 

Het Rivierenhof beschikt over een mooie collectie bomen 
uit alle windstreken. Een VMPA-natuurgids neemt je mee 
het parkbos in en vertelt je over de meest bijzondere 
exemplaren. Een ideale activiteit voor wie graag naar 
bomen kijkt.

RH Van waar komen de bomen? 
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KH

Van 11u tot 16u

zondag 5 juni 2022

Het is feest op de Heide. De zomer is in zicht en de 
heideschapen trekken hun jasje uit. Tijdens het jaarlijks 
feest op de Kesselse Heide zetten we de heide met zijn 
fauna en flora in de bloemetjes. Een gezellige heidebar, 
muziek, honing proeven, demonstraties schapenscheren 
en schapenhoeden 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.

Van 13u tot 16u

Bezoekerscentrum 
Dhoefoepdhei - Parking 
Lindekensbaan, Nijlen

Schaapscheerfeest

zondag 22 mei 2022

Het Hof van Leysen is een kostbaar stukje groen in de drukbevolkte stad. Door de 
Coronadrukte kreeg dit parkje het zwaar te verduren. Met de Dag van het Park vieren 
we deze kostbare groene parel. De plannen voor het natuurherstel in het park worden 
bekendgemaakt. Dit natuurherstel gebeurt met hulp van de Burgerbegroting district 
Antwerpen. Er zijn natuurwandelingen en historische wandelingen over de buurt. De 
medewerkers van de samentuin en andere buurtorganisaties stellen zich voor. Ook voor 
de kinderen valt er wat te beleven.

HVL Dag van het Park RH Rozenfeest   

zondag 12 juni 2022

Na 4 jaar werken in de Rozentuin stellen we tijdens het Rozenfeest onze vernieuwde 
rozentuin graag voor aan alle bezoekers. We verwennen iedereen in en rond de 
rozentuin met optredens, rozenkwekers, workshops, lekkers en dat allemaal in het teken 
van de rozen.

Van 11u tot 18u

Parkweg Rivierenhof (aan 
de Rozentuin)

VH Vertelwandeling

vrijdag 24 juni 2022

De avond van Sint Jan is traditioneel een avond om feestelijk 
samen te zijn. Nu kun je heerlijke verhalen snoepen. 
Vertellers en muzikanten nemen je mee op een verrassende 
wandeling door het prachtige Vrieselhof. Met een hart vol 
deugddoende verhalen ben je klaar om de zomer in te gaan.

Van 19u tot 21u

Kasteel Vrieselhof

 2/6/2022
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Wandelen en fietsen
De groendomeinen Rivierenhof, Kesselse Heide en Vrieselhof bieden een uitgebreid 
aanbod aan bewegwijzerde wandelroutes en fietstochtjes. Met dit aanbod ontdek je 
vast en zeker iets wat bij jou past. 

Rivierenhof
Te voet of op wielen, het Rivierenhof boeit altijd. Ontdek de wandelingen ‘Bomen uit 
verre streken’, de ‘Algemene wandeling’ en het ‘Bladwijzerpad’. Ga je met je hond op 
pad? Bekijk dan de nieuwe hondenwandelingen en passeer langs de hondentoiletten 
en snuffelpaaltjes. Hiernaast biedt het Rivierenhof afwisselend digitale wandelingen 
aan. De gratis wandelbrochures en de fietsfolder vind je aan het infopunt domein-
wacht in het park en op de website van het Rivierenhof.

Vrieselhof
In de vallei van het Groot Schijn is het heerlijk rustig wandelen en fietsen. Drie 
verschillende wandelroutes leiden je door het Vrieselhof. Volg de rode wandeling  
(1,5 km), de blauwe wandeling (2 km) of de zwarte wandeling (3 km). Het Vrieselhof 
maakt ook deel uit van het wandelnetwerk Kempense Hoven. Door het domein 
lopen een aantal verharde fietspaden. Een gratis wandelbrochure vind je aan het 
onthaalgebouw en in de folderbakjes aan de domeinplattegronden. 

Kesselse Heide
Heerlijk wandelen door de heide, over de zandvlakte of onder de bomen. 
De Kesselse Heide biedt een rode wandeling (3,5 km), een blauwe wandeling (2,4 
km) en een natuurleerpad van 1,5 km. Onderweg kom je banken tegen om te genie-
ten van het uitzicht of om even uit te rusten. In een handige wandelbrochure, die je 
gratis kunt afhalen in het onthaalgebouw Doefoepdhei, vind je de beschrijving van 
de wandeling en een plannetje. De Kesselse Heide maakt deel uit van het wandel-
netwerk Kempense Netevallei. Fietsen in het domein is verboden. Op de parking aan 
de Lindekensbaan is er een ruime fietsparking. 

Wil je graag meer weten over het wandel- en fietsaanbod in de provinciale domei-
nen, zoek dan op www.provincieantwerpen.be naar wandelen en fietsen.

Er is nog meer te beleven!

Wil je graag meer weten over het door lopend 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


