
Prinselijke  

          Vijverroute 
 

 

Het Prinsenpark in Retie is een wel heel bijzonder domein. Zoals de naam al 
doet vermoeden heeft het groendomein echt koninklijke roots!  

Koning Leopold I en zijn zoon prins Filips hadden hier in de 19de eeuw een Ko-
ninklijk Domein, waar het prachtig aangeplante Prinsenpark middenin lag. Het 
domein groeide uit tot een bijzonder mooie omgeving met vele vijvers, unieke 

boomsoorten en prachtige landschappen. 

50 jaar geleden werd de Provincie Antwerpen de trotse eigenaar van het groen-
domein. Heel wat bezoekers kunnen er sindsdien elke dag komen genieten. De 

mooiste plekjes van het domein werden met mekaar verbonden in de 
‘Prinselijke Vijverroute’. De wandeling is 6 km lang en bewegwijzerd met witte 

pijlen.  

Treed in de prinselijke voetsporen en ontdek deze parel in de Kempen! 



 

De koninklijke Kempen 

Dit stukje Kempen was ooit de eigendom van de koning! Tot in de 19de eeuw be-

stond de Kempen vooral uit uitgestrekte heide. In de 19de eeuw komt er een ontgin-

ningswet die zegt dat de droge ‘woeste’ heide omgezet moet worden in landbouw-

grond en bos. Verschillende rijke investeerders kopen de gronden op en gaan aan 

de slag. Ze graven kanalen en grachtjes, planten dennen en canadapopulieren, leg-

gen graslanden aan en bouwen boerderijen uit. In Retie, Dessel, Mol en Geel wor-

den de heidegronden door niemand minder dan koning Leopold I opgekocht. Ook 

zijn nazaten waaronder prins Filips kopen stukjes Kempen op en bouwen zo het 

‘Koninklijk Domein der Kempen’ uit. Indrukwekkend! 

Op het Koninklijk Domein komt een hypermoderne boerderij (de Leopoldhoeve of 

koningshoeve) en een statige kasseiweg. Er worden bossen aangeplant, hout ver-

handeld, vis gekweekt, akkers aangelegd, aan jacht gedaan, turf en zand gewonnen. 

Het is en groot bedrijf waar veel Kempenaren werken. De koninklijke familieleden 

bezoeken soms ook de Kempen. Zo verblijft prinses Josephine Charlotte tijdens de 

Tweede Wereldoorlog enkele weken op de Leopoldhoeve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine Frans van Lommel op de foto met prinses Josephine Charlotte tijdens haar 

verblijf in de Kempen.  

Bron: collectie Frans van Lommel 



Bijna in het midden van het Koninklijk Domein laat Leopold I een park aanleggen, 

nu het Prinsenpark. Het park wordt aangeplant met verschillende loof- en naald-

bomen waaronder voor die tijd zeldzame soorten. Door de bomen heen trok men 

kronkelde dreven en lanen die samenkwamen in het midden. Op deze open plek 

was de koning van plan een jachtpaviljoen of ‘kasteel’ te bouwen. De kasteelplan-

nen werden getekend, maar het kasteel zelf kwam er nooit.  

 

krantenartikel uit het Nieuwsblad van Geel, 1855 

Bron: www.kempenserfgoed.be 

 

In de jaren 1950 werden de gronden van het koninklijk domein verkocht. Het park 

kwam zo in handen van de Limburgse kolenmijn. Er wordt gezegd dat ze plannen 

hadden om er een sanatorium voor zieke mijnwerkers te bouwen. Ook dat plan 

bleef in de kast liggen.  

In 1972 kocht de provincie Antwerpen dit voormalige koninklijke park en kreeg het 

de royale naam ‘Prinsenpark’.  

 

 

Meer weten? www.koninklijkekempen.be  

http://www.koninklijkekempen.be


Uitstap van de VTB naar het park van het Koninklijk Domein om de speciale bomen 

te bewonderen.  

Bron: SAG 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan LEADER, Stuifzand, RLKGN, stadsarchief Geel, de heemkringen van 

Retie, Dessel en Mol. 


