WELKOM

PRAKTISCHE INFO

Midden in de stad is een stukje park zoals het Hof van Leysen
(2 ha) een verrassing. Er is ruimte voor natuur en rust,
voor sport en spel, voor jong en oud, voor een picknick
met een gezellige babbel, om te ravotten of om te lezen.
Je vindt er een speeltuin, een voetbalveldje, een petanquebaan, een kruidentuin, een stukje bos en grasvelden.

•

Het Hof van Leysen is ontstaan door samenvoeging van
de domeinen van de families Havoith en Leysen. De landhuizen werden afgebroken en er ontstond een park dat
eind jaren zestig door het Antwerpse provinciebestuur
werd aangekocht. Bij de aankoop werden grote delen van
het terrein toegewezen aan de drinkwatermaatschappij
Pidpa en de horecaschool Piva. Twee hectaren werden
gereserveerd voor openbaar groen. Een speeltuin en een
kruidentuin met geur- en tastplanten werden aangelegd.

MEER INFO
Het Hof van Leysen is een provinciaal domein in
beheer bij:
PROVINCIALE GROENDOMEINEN
REGIO ANTWERPEN
Departement Vrije Tijd
Turnhoutsebaan 232 | 2100 Deurne
T 03 360 52 00 | F 03 360 52 13
www.provincieantwerpen.be > Hof van Leysen
administratie.antwerpen@provincieantwerpen.be

•
•

Het domein is alle dagen vrij toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang.
Bereikbaar met bus 17, 30 en 34, en tram 2 en 6
halte Markgravelei op 5 minuten stappen.
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•

Zoek de wegwijzers in de bomen.
Bij elk nummer hoort een opdracht
of spel.
Slinger jezelf met plezier erdoorheen!

1 - WAUW, OP DE STAMMEN ZIT
MOOI GROEN

1+2

Strijk met je vinger
en geef op de neus
van een ander …
een lieve vingerzoen
hiermee kan je
al spelend op avontuur
in ons mooi stukje natuur.

6 - ZAKDOEK LEGGEN …

WEETJE
Geluiden in de stad
In een klein park in de stad horen we
vele geluiden, van vogels tot spelende
kinderen. Wist je dat koolmezen in de
stad luider fluiten dan op het platteland?
Vogels zingen om soortgenoten te
vinden. Als er veel lawaai is, roep jij toch
ook luider om je verstaanbaar te
maken?

Algenaanslag op
boom

Hier groeien veel miniplantjes als groene verf op de stam.
Droog zijn ze ruw, maar maak ze nat dan worden ze glad.
Ze hebben geen bladeren, wortels of bloemen. maar
produceren ongeveer 80 procent van de zuurstof
die voor mensen en andere landdieren ter
beschikking staat.

Er bovenop zie ik iedereen staan
maar voelt dit wel veilig aan?
eronder of erin is wel knus
zeker voor een kever, een muis
of een mus.
Maak je eigen
hindernissenbaan over
omgevallen bomen.
Loop, spring of til mekaar
eroverheen.
Kruip eronderdoor,
alles mag.
Maar maak het niet te gevaarlijk!

2 - DOE HIER GEEN STOELENDANS,
WEL DE BOMENDANS!
Boompje wisselen
Een boom voor iedereen
Behalve één!
Wie niet snel is, staat alleen!

Zoek een plek op de grond
Oogjes dicht, snaveltjes toe
Vertel, wie roept je toe?
Bouw dan zingend en fluitend samen een nest
Groot en klein doen hun best.
Plezier gehad?
Wis je sporen voor de volgende gast!!
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7 - IK BEN DE TROLLENBOOM.
Gedood door een trol die hier woont in dit hol
Maar luister eens even: ik zit toch nog vol leven.
Raap dan in de buurt je eigen trollentakje.
Vertel de anderen waarom dat speciale takje
bij jou past.
Geef enkele takken achter de rug door
en wie herkent dan nog zijn eigen
trollentak?
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.

WEETJE
Dood hout brengt
leven in het park
Kevers, pissebedden, mieren, vlinders, wespen
en bijen vinden er een leefruimte. Spechten,
kauwen en vleermuizen wonen in holtes van
dode bomen en vinden er veel voedsel.
Ook paddestoelen, mossen, varens
zijn hier te vinden.

8 - WINDDANSERS
5 - STEL JE EENS VOOR DAT JE EEN
KLEIN BODEMDIERTJE BENT, EEN
PISSEBED MISSCHIEN?
5
Hoe zou de natuur er dan uitzien?
Zandkorrels zijn grote stenen.
Een paardenbloem wordt plots een
grote, gele boom.
Een plukje mos wordt een mini-bos.
Ga op je knieën zitten en kijk net als een pissebed.
Zet stokjes neer bij plekken die een pissebed mooi
vindt.
Als je klaar bent, laat je jouw minidierenspoor aan een
ander zien.
Vergeet niet op te ruimen!
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Zoek een mooie, grote struik
en spreid hier je zakdoek uit!
In de struiken wonen heel veel spinnen,
kevertjes en torretjes.
Schud aan de takken.
Welke beestjes vallen op jouw zakdoek?
Bekijk ze goed maar vergeet niet ze bij hun familie en
vriendjes terug te zetten.

4 - GEBRUIK IK DEZE BOOM … ALS
SCHUILPLAATS OF TROON …
4

WEETJE

3 - HOOR IN HET ROND
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MEER INFO

Algemene info

ONTDEK HET HOF VAN LEYSEN
Dit natuurpad “Oerwoud in de stad” is er voor
kleine en grote stadsbewoners op zoek
naar natuur en avontuur. De stopplaatsen zijn ter plekke aangeduid en je vindt
ze ook op dit plan terug.

Algemene info

GESCHIEDENIS

Het Hof van Leysen is een provinciaal domein in
beheer bij:
PROVINCIALE GROENDOMEINEN
REGIO ANTWERPEN
Departement Vrije Tijd
Turnhoutsebaan 232 | 2100 Deurne
T 03 360 52 00 | F 03 360 52 13
www.provincieantwerpen.be > Hof van Leysen
administratie.antwerpen@provincieantwerpen.be
PROVINCIAAL GROENDOMEIN
HOF VAN LEYSEN
Markgravelei, 2018 Antwerpen
hofvanleysen@provincieantwerpen.be
domeinwachter: T 03 360 52 18
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HOF VAN
LEYSEN

In de 16de eeuw maakte het
Hof van Leysen deel uit
van de gronden ‘De Lei’.
Deze behoorden toe aan
Willem van de Werve,
heer van Schilde en
markgraaf van het land
van Ryen. In 1546 werd
Gillebert Van Schoonbeke
de nieuwe eigenaar. Hij
verkavelde het “Goet ter
Beke” dat zich uitstrekte tot
aan de Karel Oomsstraat en
bestond uit het verdwenen Hof Ter
Beke (14de eeuw) en de omliggende
gronden. Dwars door het domein trok hij
een weg die naar de vorige eigenaar werd vernoemd:
de Markgravelei. Langs deze nieuwe weg verschenen
buitenhuizen van de gegoede burgerij en hovingen. Dat
uitzicht bleef behouden tot het einde van de 19de eeuw.
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HOF VAN LEYSEN

Het domein is alle dagen vrij toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang.
Bereikbaar met bus 17, 30 en 34, en tram 2 en 6
halte Markgravelei op 5 minuten stappen.

In de lucht dansen blaadjes, zaadjes,
veertjes en pluisjes.
Dat zijn de winddansers!
Soms liggen ze op de grond.
Ze wachten tot de wind ze meeneemt.
Dan gaan ze verder dansen.
Zoek een paar winddansers en
gooi ze in de lucht.
Wie is jouw beste winddanser?
Geef hem een naam en
laat hem zijn dans opvoeren.

Vonden jullie het leuk?
En nu? Naar de speeltuin?
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