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Rozenfeest & Dagje Deurne luiden fleurige zomer in  
zondag 9 juni 2019 van 11u tot 18u in provinciaal groendomein Rivierenhof, 2100 Deurne Antwerpen. 
 

Kom op zondag 9 juni 2019 genieten van rozengeur en zonneschijn in het prachtige 

Rivierenhof. Onder de impressionante beuken van de Parkweg kun je tijdens het Rozenfeest 

rozen kopen, advies vragen aan experten en genieten van hartverwarmende animatie en 

proevertjes geïnspireerd door de koningin der bloemen.  

 

Ode aan de roos 

Hoewel de Rozentuin van het Rivierenhof helemaal wordt heraangelegd (*) en daardoor 

slechts gedeeltelijk toegankelijk is, zullen er meer dan genoeg rozen te bewonderen zijn. 

Het jaarlijkse Rozenfeest streelt alle zintuigen. Kom genieten van rozen, geuren, kleuren en 

klanken met live muziek en kunstenaars, versnaperingen en lekkere drankjes en sprookjes 

uit de vertelfiets en onder de rozen. 

 

Dagje Deurne 

Ook liefhebbers van het toeristisch en cultureel aanbod in Deurne halen op zondag 9 juni 

2019 het hart op in het Rivierenhof. Want naast floraal plezier is er ook van alles te 

ontdekken en te beleven aan de talrijke kraampjes van het district en haar cultuurcentrum. 

 

Kortom, een jaarlijkse afspraak om niet te missen. Want zoals iedereen weet, luiden het 

Rozenfeest en District Deurne samen als van her het begin in van een alweer een 

heerlijke zomer in het park. Het Rivierenhof verwacht je tussen 11u en 18u. Het 

volledige programma vind je terug op www.provincieantwerpen.be > Kalender 

Rivierenhof 

 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.html


 
Het jaarlijkse Rozenfeest lokt altijd veel volk naar het Rivierenhof - Copyright: PGRA 

 
(*) Rozentuin Rivierenhof voor de helft afgesloten voor werken 

Door jarenlang op dezelfde plaats rozen te laten groeien, is de bodembiologie van de 

Rozentuin in het Rivierenhof uit evenwicht. Bij ‘bodemmoeheid’ zijn de schadelijke 

bodemorganismen te talrijk geworden voor de huidige teelt, te merken aan het stijgende 

aantal wegkwijnende rozenstruiken. 

 



De provincie Antwerpen wil de rozencollectie op deze plek in het park behouden en zet 



geëngageerd in op een milieuvriendelijke renovatie van de tuinkamer. Conform haar ISO 



14001-label (keurmerk milieumanagementsysteem) zal het provinciaal groendomein geen 

chemicaliën maar innovatieve technieken gebruiken waarbij goedaardige schimmels en 

bacteriën in de bodem worden gestimuleerd en de bodem opnieuw een natuurlijk evenwicht 

bereikt.  

 

Het project verloopt tweemaal in vier fases. Door de werkzaamheden en het terrein op te 

splitsen, kunnen parkbezoekers ten allen tijde blijven genieten van de (halve) rozentuin. 

 

•        In maart 2019 werd in de westelijke helft van de tuinkamer de eerste fase aangevat 

met het rooien van de rozelaars, uitbreken van de verhardingen, grondwerken aan de 

pergola en het klaarmaken van het terrein (grondbewerkingen). 

•        In de tweede fase wordt water en organisch voedsel aan de bodem toegediend en het 

terrein gedurende tien weken volledig afgedekt met een plastiek folie en een doek. 

•        In een derde fase wordt die bedekking van het terrein weggenomen en de bodem 

opnieuw opgebroken om zuurstof toe te laten. 

•        In een vierde fase wordt dan gestart met het opnieuw aanleggen van rozenperken en 

wandelwegen. Na het inzaaien van het nieuwe gazon, wordt het westelijk deel van de 

tuinkamer weer gauw toegankelijk voor het publiek. 

 

In 2020 wordt dan het tweede deel, de oostelijke kant van de rozentuin, op dezelfde manier 

in vier fases aangepakt. 

PRAKTISCHE INFO Rozenfeest Rivierenhof 

Wanneer en waar: 

Zondag 9 juni 2019 van 11u tot 18u in provinciaal groendomein Rivierenhof, langsheen 

de Parkweg tussen het kasteel Rivierenhof en de Rozentuin, 2100 Deurne. 

 

Toegang: 

Gratis! Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer info bij de domeinwachters op T 03 360 52 18. 

 

Social media: 

www.facebook.com > Rivierenhof  

 

Websites: 

www.provincieantwerpen.be > Kalender Rivierenhof 

Social media: 

www.facebook.com  > Rivierenhof  

www.twitter.com > DeDomeinen 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

 

Perscontact: 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (’s vrijdags afwezig) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie vind je terug in bijlage.  

Copyright: provincie Antwerpen. 
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