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Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer op het 
Vakantiesalon: klaar voor jubileumjaar! 
Provincie Antwerpen viert 60 jaar Zilvermeer 
 

De provincie Antwerpen neemt van 24 tot en met 27 januari deel aan het Vakantiesalon in 

Antwerpen. Dit jaar krijgt het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer extra aandacht op het 

salon Let’s Camp. De aanleiding hiervoor is de viering van het 60-jarig bestaan van het 

Zilvermeer. 

 

Op 9 mei 1959 nam de provincie Antwerpen het beheer van een populaire lokale waterplas over van de 

gemeente Mol en vormde het strand om van een simpele zwemvijver naar een toeristische topper. Op de 

voorbije 60 jaar genoten al vele honderdduizenden mensen van en op het domein: Zilvermeer is avontuur, 

zwemplezier, prachtig wit zand, de zaligste kampeer- en natuurbeleving, en nog veel meer! 



 
Het Zilvermeer anno 1962 “Kabienen gebouw” - Copyright: uitg. J. Le Bruyn photo Thill 

De zee van de Kempen 

 

Het Zilvermeer was al vanaf het begin ‘de zee van de Kempen’. Gezinnen 

en families die de middelen niet hadden om naar de Belgische of 

buitenlandse kust te gaan, kwamen genieten in Mol. Daar leerden kinderen 

zwemmen en varen, daar vonden tieners hun eerste lief, en kwamen 

families kamperen, kortom het Zilvermeer was en is ideaal om mooie 

herinneringen te maken! 

 

Daarom organiseert het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer een heus 

‘jubileumjaar’, met een pop up belevingsparcours, een Wall-of-Fame, een 

nostalgische terugblik op het domein en zijn vele bezoekers door de jaren 

heen! Van kitsch tot vintage, van grappig tot prachtig, het Zilvermeer kijkt 

terug maar schittert verder 

 

Retroposters 

 

Tijdens het Vakantiesalon vind je de provincie Antwerpen en het Zilvermeer op de stand 3400 in Hal 3 

Let’s Camp. Daar kun je de retrosfeer van het Zilvermeer opsnuiven dankzij een leuke caravan, prachtige 

ouderwetse foto’s vol herinneringen en 3 exclusieve, speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde posters. 

Deze zijn gratis te verkrijgen.        

PRAKTISCHE INFO 



Wanneer: 

Elke dag van donderdag 24/01 tot en met zondag 27/01 van 10 tot 18 uur. 

 

Waar:  

Antwerp Expo,  

Hal 3 Lets’ Camp 

Stand 3400 

Jan van Rijswijcklaan 190 

2020 Antwerpen 

 

Meer info: 

https://www.zilvermeer.be/ 

https://letscamp.be/ 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Beleidsverantwoordelijke: 

Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor toerisme, recreatie- en groendomeinen 

Perscontact: Faye Van Impe 

T 03 240 51 97, M 0486 60 46 02 

E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 

 

Dienst: 

Duan Gatto dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving 

T 03 240 53 91, M 0476 81 00 16 

E duan.gatto@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Hoge resolutiebeelden zijn verkrijgbaar op vraag aan de dienst.  
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