
 

 

 
Activiteitenkalender 

Zomer 2020 
Provincie Antwerpen 

 

Nu de zomer voor de deur staat, breken drukke tijden aan voor de dieren in de provinciale 

groendomeinen. Vooral Skwirrel kan daarbij wel de hulp gebruiken van jonge speurneuzen. 

En waarom vinden we Kikker niet? Ook voor mama en papa is het een prima gelegenheid 

om de mooiste hoekjes van onze provinciedomeinen te ontdekken. Wist je dat vlinders 

eigenlijk heel slim en sterk zijn en dat bomen ongelooflijke vaardigheden hebben. Kom hun 

verhalen ontdekken en wie weet ontdek je ook nog kunst of trollen of een Barrevoetspad. 

Voor wie op zoek is naar onbekende rustige plekjes natuur kan eens gaan wandelen in de 

Zuidrand of in overstromingsgebieden: Die liggen vaak dichter dan je denkt en ze houden je 

voeten droog tijdens een periode van intensieve regenval. Voor wie graag een duik neemt in 

het verleden, zijn de Steenbakkerijtunnels een must. 

Regio Antwerpen 

Openluchtexpo RE'VIERENHOF met kunst van Koen Nelissen  
> 31 december 2020 #Deurne 
 

Belgisch Kunstenaar Koen Nelissen en het Provinciaal Groendomein Rivierenhof slaan de 

handen in elkaar voor een participatieve en aangrijpende tweejarige 

openluchttentoonstelling. De expo Re'vierenhof gaat over verbindende en actuele thema’s 

als respect, recycle, reinvent, reintegrate en reconnect. Met Re'vierenhof gaat Koen Nelissen 

in een interactieve dialoog met het publiek over de uitdagingen van onze maatschappij. Hij 

speelt met alle ingrediënten van zijn kunnen en met de rijkdom die het park te bieden heeft. 

Zo houdt hij ons een soms subtiele, speelse en vaak uitdagende spiegel voor. Deze 

tentoonstelling loopt tot einde 2020. Voor meer info en het grondplan of het scannen van de 

QR-code, surf naar: www.provincieantwerpen.be> Rivierenhof 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360 52 02 E eveline.sierens@provincieantwerpen.be 

Kom in het Arboretum wandelen tussen rozen  
> 30 juni #Kalmthout 
 

Juni is de rozenmaand bij uitstek. Ontdek de verscheidenheid aan rozen in het Arboretum 

Kalmthout tijdens deze bloeirijke maand. De rozentuin nabij de grote vijver werkt als een 

magneet op je zintuigen. Geniet van de kleurenpracht vanop een bank in de zon of steek je 

neus tussen de bloemen, heerlijk!  

De tuin is elke dag open voor een individueel bezoek of in gezinsverband. Een ticket met 

tijdslot reserveren is verplicht. Welkom. 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

 

https://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/vrije-tijd/kalender-recreatie--sport-en-toerisme.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/kalender/openlucht-kunstexpo-re-vierenhof-van-koen-nelissen-.period_1.html
mailto:eveline.sierens@provincieantwerpen.be
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Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Zomerzoektocht In het spoor van de Eekhoorn 

13 juni > 13 september #Antwerpen 
 

Ben je een speurneus van 6 jaar of ouder dan kan je eekhoorn Skwirrel helpen: hij viel uit 

een boom en lijdt aan geheugenverlies. Help jij de onfortuinlijke pluimstaart weer op weg? 

Via deze boeiende zomerzoektocht ontdek je de mooiste en meest verrassende hoekjes van 

de tofste tuin van Antwerpen: het Provinciaal Groendomein Rivierenhof. Je start deze 

speurtocht bij Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 waar je ook het boekje van deze 

zoektocht van kopen. Natuurspeurplezier verzekerd!  

Deze zomer zet het Rivierenhof voluit in op betaalbare staycation-activiteiten voor een 

veilige vakantie dichtbij huis. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne  
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360 52 02 E eveline.sierens@provincieantwerpen.be 

Fladderspeurtocht  
1 juli > 31 augustus #Kalmthout 
 

Word jij ook zo blij van het kleurrijke gefladder van vlinders? Je voelt ze zelfs in je buik als 

je verliefd bent! In het Arboretum Kalmthout vliegen vlinders vrolijk en vrij rond van bloem 

tot bloem, en maken zo de arboretumtuin in de zomer nóg fleuriger. Maar wist je dat ze niet 

alleen mooi, maar ook nuttig, slim en sterk zijn? Kom alles te weten over hun wonderlijke 

wereld en doe mee met de Fladderspeurtocht. De vlinders dagen je uit met originele 

opdrachten en leuke spelletjes. Fladder en speur door de tuin en beleef een heerlijke, 

zomerse dag vol kleur- en speurplezier. Misschien kruip je wel liever als een rups? Dat mag, 

zolang je maar niet van de blaadjes eet… De Fladderspeurtocht is  geschikt voor kinderen 

vanaf 6 jaar. Let op: De tuin is enkel toegankelijk in gezinsverband en na reservatie van een 

ticket met een tijdslot. Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Ga op ontdekking in het magisch trollenbos van De Schorre 

permanent #Boom 

 

Alsof er magie en mythologie mee gemoeid was, namen zeven Scandinavische trollen hun 

intrek in een ‘Magisch Trollenbos’ in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Maar je 

hoeft niets te vrezen: de reuzen zien er misschien groot – tussen de vier en achttien meter 

hoog - en stoer uit, in het echt zijn ze lief en doen ze geen vlieg kwaad. Op vraag van 

Tomorrowland en De Schorre wekte de Deense kunstenaar Thomas Dambo de trollen tot 

leven. Met oude pallets, gerecycleerd hout, afgebroken takken en omvergevallen bomen, 

maakt hij de meest wonderlijke creaties en mythische wezens die over de hele wereld 

opduiken.  

Het trollenbos is gratis toegankelijk. Er is geen uitgestippelde wandeling, het is de bedoeling 

dat je echt op zoektocht gaat! Kan jij ze alle 7 vinden?  

Meer info vind je op : www.deschorre.be en www.terranova.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, M 0478 74 21 81, 

kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
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Barrevoets door De Schorre 

van april tot en met oktober #Boom 
 

Trek je schoenen uit en volg het “Barrevoetspad” in het Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre in Boom. Dit blotevoetenpad ligt verscholen in de natuur en is een prikkeling voor 

alle zintuigen. Je wandelt over mossen, kleibroden, modder, zachte kiezels, wol, hooi, noem 

maar op. Aankomen doe je bij de waterpompen, waar je rustig de voeten kan wassen en de 

schoenen terug kan aantrekken. Een echte aanrader voor natuurliefhebbers en gezinnen! 

Ontdek onderweg ook de prachtige beelden van Carving Cis, die de titel heeft van beste 

Belgische kettingzaagkunstenaar! Meer info vind je op : www.deschorre.be en 

www.terranova.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, M 0478 74 21 81, 

kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Steenbakkerstunnels herontdekt! 
Permanent #Boom #Rumst #Niel 
 

De Rupelstreek telt meer dan 44 tunnels onder de verbindingswegen. Door deze tunnels 

werd de klei en de gedroogde bakstenen vervoerd met paard en kar of met kleine 

locomotiefjes tussen kleiput, machinehal en de ovens langs de Rupel. Vier korte 

tunnelwandelingen (4 tot 5 km) zetten deze unieke relicten uit het steenbakkerijverleden in 

de kijker. Sommige wandelingen zijn meer voor de cultuurliefhebber, zoals de wandeling 

met als startpunt ‘Museum Rupelklei’ (Terhagen-Rumst) en de wandeling met als startpunt 

het ‘Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen’ (Noeveren). Andere zijn uitermate 

geschikt voor een uitstap met de kinderen, zoals die met startpunt ‘Fietsbelevingscentrum 

de Velodroom’ in de Schorre (Boom) en startpunt ‘Natuur.huis de Paardenstal’ (Niel) 

De pdf’s van de wandelingen (route en woordje uitleg) zijn vanaf 15 juni te downloaden via 

Toerisme Rupelstreek. De geprinte versies kan je af halen op het Infokantoor van Toerisme 

Rupelstreek of aan de startpunten tijdens de openingsuren. Meer info: www.terranova.be 

 
Adres: Toerisme Rupelstreek, Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Sabine Denissen, M 0475 33 02 22, sabine.denissen@provincieantwerpen.be 

Ontdek de beken, bossen, kasteeldomeinen en forten van de Antwerpse zuidrand 
permanent #Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Edegem, Kontich, Lint, Mortsel, Wilrijk 
 

Het wandelgebied Zuidrand biedt 195 kilometer aan bewegwijzerde paden langs beken, 

kasteeldomeinen, forten, bossen, akkers en weides. Deze kasteeldomeinen, beekvalleien en 

bossen spelen een belangrijke rol als verblijfplaats en verbindingsweg voor fauna en flora. 

Om deze biodiversiteit te versterken en tegelijkertijd recreatie, landbouw en erfgoed toe te 

laten, werken we voortdurend aan de kwaliteit van de open ruimte in de Zuidrand. Ga op 

pad met de wandelkaart van Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen en ontdek 

wat het landschap van nu vertelt over vroeger. De wandelkaart is tijdelijk gratis beschikbaar 

online. Meer info vind je op: www.provincieantwerpen.be > wandelkaart Zuidrand 
 
Perscontact: Lotte Meuleman, T 03 240 57 42, M 0478 99 40 47, 
lotte.meuleman@provincieantwerpen.be 

Wandel eens in de Koude Beekvallei 
permanent #Borsbeek 
 

Als waterloopbeheerder ondernam de provincie Antwerpen al sinds 1998 ingrepen op de 

Koude Beek en haar zijlopen om de effecten van de klimaatverandering op te vangen, met 

name de droogte én de wateroverlast.  

http://www.deschorre.be/
http://www.terranova.be/
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Het stroomgebied van de Koude Beek is wel 1325 ha groot en strekt zich uit over 

verschillende gemeenten. De vallei is erg waardevol. Ze fungeert niet alleen als buffer voor 

water, maar ook als ecologische natuurverbindingsgebied en als recreatieve trekpleister 

voor fietsers en wandelaars.  

 

Meer info vind je op : www.provincieantwerpen.be > overstromingsgebieden – de kans is 

groot dat je een ander toegankelijk overstromingsgebied dichter bij jou ontdekt.  

 
Adres: Provinciaal Overstromingsgebied Koude Beek, Frans Theyslei, Borsbeek 

Perscontact: Didier Soens, T 03 240 64 13, M 0478 47 45 82, didier.soens@provincieantwerpen.be 

Regio Mechelen 

Zomerwandelingen en speurtochten in het Vrijbroekpark 

1 juli > 31 augustus #Mechelen 
 

Deze zomer wordt sprookjesachtig mooi in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Stap 

met je gezin in de magische wereld van Alice. Slaag je erin om weer uit wonderpark te 

geraken? 

Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen de schat van vlieg komen zoeken door 

goed te luisteren in deze sprookjesspeurtocht. Spits je oren! 

Trek je schoenen en sokken uit en schenk je voeten de vrijheid op ons blotevoetenpad voor 

jong en minder jong. 

Volwassenen kunnen op ontdekking gaan in de ecotooptuin met het boekje ‘Dolen met 

dokter Dodo’. 

En gezinnen die de wilgernis willen ontdekken, kunnen een leuke doe-het-zelf wandeling 

met opdrachtjes volgen. 

Meer info over al deze wandelingen vind je op onze website, 

www.provincieantwerpen.be>Vrijbroekpark>Kalender.  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be  

Maïsdoolhof  
15 augustus > eind september #Putte 
 

Kom verdwalen tussen de metershoge maïs! Zoek de uitgang in een doolhof van 6 hectare 

groot, goed voor zo’n 5 km aan gangen. Vanaf 15 augustus zijn kleine en grote avonturiers 

welkom aan de Peredreef in Putte bij Heist-op-den-Berg om hun oriëntatie skills te testen 

tussen de maïs. De doolhof stelt een grote boom voor die zich uitstrekt over het veld. Je 

start aan de voet van de stam en baant je een weg langs de takken en blaadjes om zo de 

uitgang van de doolhof te ontdekken. Tijdens het weekend is er extra animatie.  

Meer info: www.kempenslandschap.be 
 
Adres: Peredreef, 2580 Putte 

Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Wandel eens in Provinciaal Overstromingsgebied Molenbeekse Plassen 
permanent #Rumst 
 

Waar het kan, realiseert de provincie Antwerpen al sinds 1998 overstromingsgebieden op 

haar grondgebied. Die extra bufferruimte voor water is nodig om de effecten van de 

klimaatverandering op te vangen, met name de droogte én de wateroverlast. 

Het Provinciaal overstromingsgebied Molenbeekse Plassen is 4ha groot en toegankelijk voor 

wandelaars. Net als vele andere overstromingsgebieden is het er een oase van rust. Een 

infobord geeft uitleg over het nut en de werking van het overstromingsgebied. De natuur 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/projecten/overstromingsgebieden1.html
mailto:didier.soens@provincieantwerpen.be
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kan er welig en ongestoord zijn gang gaan. 

 

Meer info vind je op : www.provincieantwerpen.be > overstromingsgebieden– de kans is 

groot dat je een ander toegankelijk overstromingsgebied dichter bij jou ontdekt. 

 
Adres: Provinciaal Overstromingsgebied Molenbeekse Plassen, Molenstraat 183, Rumst 
Perscontact:Didier Soens, T 03 240 64 13, M 0478 47 45 82, didier.soens@provincieantwerpen.be 

Regio Kempen 

Bijzondere Bomenwandeling - Kasterlee 

permanent #Kasterlee 
 

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende 

dingen gebeuren. Op de Bijzondere Bomenwandeling ontdek je fascinerende verhalen over 

de ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net als wij wonen bomen samen met hun 

kinderen, communiceren ze met elkaar en zorgen ze voor elkaar. Ontdek het verborgen 

leven van bomen en bekijk het bos met andere ogen!  

De bomenwandeling is permanent te bezoeken zonder gids, de infopanelen vertellen het 

ganse verhaal. De wandeling is geschikt voor volwassenen én kinderen. Ontdek hiervoor 

beide zijdes van de panelen bij elke halte. Volg de rode route met het blaadje (3,7 km). 

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw. Vertrekken kan vanaf de parking 

aan de Holle weg én de speelzone Ijzertijd aan de Goorseweg, Kasterlee. 

Honden aan de leiband zijn toegestaan. Er is een toilet voorzien aan het onthaalgebouw, 

onderweg op de route. Door de bosondergrond en het heuvelachtig terrein is deze 

wandeling niet toegankelijk voor rolwagens. Met buggy's lukt het wel als je rekening houdt 

met de moeilijkere bereidbaarheid of als je een alle terrein buggy hebt. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, vertrekken aan de parking Holle Weg en de speelzone 
Ijzertijd aan de Goorseweg, Kasterlee 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Fotozoektocht Lievebeesje (4-9 jaar) 

1juli > 31 augustus #Retie 
 

Lievebeesje is haar bijzonder woordje kwijt. Ze gaat samen met Vos op zoek. En weet je 

wat? Jij mag mee! Op stap met Lievebeesje en Vos. Zoek in het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark alle foto’s van de plekjes waar ze voorbij wandelden, zet de letters in de juiste 

volgorde en vind het bijzonder blijmaak-woordje van Lievebeesje! Onderweg kan je samen 

enkele gekke, soms halsbrekende, opdrachten van Vos en Lievebeesje doen. Deze zoektocht 

is geschikt voor kinderen van 4-9 jaar en helemaal corona-proof. Volg de blauwe route (3 

km). Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Boscluedo (vanaf 10 jaar)  
1juli > 31 augustus #Retie 
 

Er is een moord gebeurd in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Ga jij mee op 

speurtocht en zoek jij de dader, het moordwapen en de plaats van het delict? Een 

spannende zoektocht met een vleugje humor. Voor kinderen én volwassenen. Volg de 

groene route (4 km). Meer info en invulformulier downloaden: www.provincieantwerpen.be 

> Prinsenpark 
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Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Zoektocht: Wie heeft kikker vermoord? 

1 juli > 31 augustus #Herselt 

 

Help! Kikker is vermoord! Alle detectives, haast je naar het Provinciaal Groendomein 

Hertberg om deze moord op te lossen! De zoektocht heeft geen vast parcours, je bepaalt 

zelf je route. Als je de tocht in één keer wil wandelen, reken dan op minimum 8 kilometer. 

Je kan vertrekken aan Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt of Parking Noord of Parking Zuid. 

De speurtocht is geschikt voor alle detectives van 5 tot 105 jaar (toegankelijk voor 

loopfietsen en buggy’s met grote wielen). De speluitleg, foto's en plattegrond downloaden 

kan je via: www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Stoerparcours 

permanent #Herselt 

 

Midden in het mooie bos van het Provinciaal Groendomein Hertberg kan je klimmen, 

klauteren, springen, vliegen, kruipen, bouwen en nog veel meer. 

Om de houten speelelementen te vinden, start je aan het ontvangstplein tegenover Mie 

maan. Volg rechts de Stoerparcours-pijlen tot je onder het startbord doorloopt. Vanaf dit 

punt gebruik je de speciale Stoerparcours-code. Dit is heel belangrijk, anders raak je de weg 

kwijt in het bos! 

Enkel voor hele stoere jongens en meisjes (vanaf 10 jaar of met hulp van een volwassene). 

Plaats van afspraak: ontvangstplein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt. Je volgt 

de borden van het Stoerparcours. De wandeling is 4 kilometer en enkel toegankelijk voor 

buggy’s met grote wielen. Honden aan de leiband zijn toegestaan. Meer info: 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Bijzondere Bomenwandeling - Herselt 

Nog tot 1 oktober #Herselt 

 

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende 

dingen gebeuren. Op de Bijzondere Bomenwandeling in het provinciaal Groendomein Herselt 

ontdek je fascinerende verhalen over de ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net 

als ons wonen bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en zorgen ze 

voor elkaar. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos met andere ogen. 

De bomenwandeling is te bezoeken zonder gids, de infopanelen vertellen het ganse verhaal. 

De wandeling is geschikt voor volwassenen én kinderen. Ontdek hiervoor beide zijdes van 

de panelen bij elke halte. Volg vanaf het onthaalplein tegenover Mie Maan de route met het 

blaadje (2,5 km). Honden aan de leiband zijn toegestaan. De wandeling is geschikt voor 

buggy’s en rolwagens. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Kempentrek tussen Kesselse Heide en De Averegten (editie 2020) 

1 juli > 31 augustus #Heist-op-den-Berg #Kessel (Nijlen) 
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Trek je wandelschoenen aan en wandel tussen het Provinciaal Groendomein De Averegten 

en het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide langs trage en (deels onverharde) groene 

wegen. Voor de doorwinterde wandelaars is een nieuwe grote lus van ongeveer 45 km 

uitgestippeld. Voor de goede stappers werd een nieuwe lus, vertrekkende vanuit De 

Averegten, van ongeveer 22 km uitgestippeld. 

Je vertrekt waar en wanneer je wil! Routes kan je downloaden op de websites van De 

Averegten en Kesselse Heide. 

www.provincieantwerpen.be > Averegten 

www.provincieantwerpen.be > Kesselse heide 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Kempentrek tussen De Averegten en Hertberg (editie 2019) 

1 juli > 31 augustus #Heist-op-den-Berg #Herselt 

 

De Kempentrek van zomer 2019 kan je nu downloaden op onze website! 

 

Trek je wandelschoenen aan en wandel tussen het provinciaal Groendomein De Averegten 

en het Provinciaal Groendomein Hertberg langs trage en (deels onverharde) groene wegen. 

Voor de doorwinterde wandelaars is een grote nieuwe lus van ongeveer 47 km uitgestippeld. 

Voor de goede stappers, kan je de mini-Kempentrek van vorig jaar verdubbelen tot een 

wandeling van zo’n 22 km. Ook deze nieuwe lus kan je aanvatten waar en wanneer je wil. 

Je wandelt op eigen houtje en eigen tempo, er wordt geen busvervoer of picknick voorzien. 

Op deze manier proberen we de social distancing te garanderen. 

Routes kan je downloaden op de websites van De Averegten en Hertberg.  

www.provincieantwerpen.be > Averegten 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

eTuktuks 

open vanaf 1 juli #Laakdal 

 

Vertrek voor een rit met een elektrische Tuktuk tussen de velden door het Merodegebied in 

Laakdal ! In dit grappige geruisloze karretje is er plaats voor één bestuurder en vier 

passagiers. Je kan kiezen uit twee uitgestippelde routes van zo’n 50 km met leuke 

tussenstops in de streek. Starten doe je aan de gerestaureerde voormalige stoomzagerij in 

Laakdal. Hier vertrekken kan tijdens de zomer van woensdag tot zondag om 11:00 uur. 

Meer info en reserveren: Kempens Landschap > www.etuktuks.be 
 

Adres: Stoomzagerij Laakdal, Heistraat 2A, 2430 Laakdal 

Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Fototentoonstelling “Klein grut” 
> 29 juni #Heist-op-den-Berg  
 

In het onthaalgebouw van het Provinciaal Groendomein De Averegten kan je nog tot 29 juni 

de beste natuurfoto’s van Stephan Pot (Heist-op-den-Berg, °1959) bewonderen. De collectie 

is het resultaat van veel geduld en vakkennis.  

Naast de liefde voor fotografie heeft Stephan ook zijn weg teruggevonden naar de film. Dit 

resulteerde in een mooie natuurdocumentaire over De Averegten, met prachtige muziek van 

Franco Bolli.  

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.etuktuks.be/
mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be


Meer info en prachtige foto's vind je op zijn website (https://bwfilmdiaries.wordpress.com/) 

en Instagram (#a fortunate traveler). 

Openingsuren onthaalgebouw en tentoonstelling: check onze website en Facebookpagina 

voor actuele openingsuren. www.provincieantwerpen.be >De Averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Tentoonstelling “B-creativ” 
30 juni > 31 augustus #Heist-op-den-Berg 
 

Een vergeeld boekblaadje of oude muziekpartituren omtoveren tot ware kunstwerkjes, dat is 

de specialiteit van B-creativ. De originele schilderijen met kleurrijke vogels en dieren 

vormen ook de basis voor leuke geschenken. Kom de kunstige werken van Berit Van den 

Bussche ontdekken in het onthaalgebouw van provinciaal Groendomein De Averegten. 

Berit Van den Bussche leerde zichzelf zo’n 3 jaar geleden schilderen. Een intrinsieke 

kunstzinnigheid die per toeval (her)ontdekt werd. 

Openingsuren onthaalgebouw en tentoonstelling: check onze website en Facebookpagina 

voor actuele openingsuren. www.provincieantwerpen.be >De Averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Wandel eens in Provinciaal Overstromingsgebied Molderbroek 
permanent #Mol 
 

Waar het kan, realiseert de provincie Antwerpen al sinds 1998 overstromingsgebieden op 

haar grondgebied. Die extra bufferruimte voor water is nodig om de effecten van de 

klimaatverandering op te vangen, met name de droogte én de wateroverlast.  

Eén van de meest recente realisaties, is het Provinciaal overstromingsgebied Molderbroek 

aan de Molse Nete. Molderbroek maakt deel uit van een groter natuurgebied en mag zich 

volledig terug ontwikkelen tot een zompig broekbos waar inheemse dieren en planten zich 

thuisvoelen. Via een mooie avontuurlijke wandellus met vlonderpaden maak je kennis met 

dit overstromingsgebied. Infoborden geven je uitleg over het nut en de werking.  

 

Meer info vind je op : www.provincieantwerpen.be > overstromingsgebieden – de kans is 

groot dat je een ander toegankelijk overstromingsgebied dichter bij jou ontdekt. 

 
Adres: Provinciaal Overstromingsgebied Molderbroek, Dreef 1 in Mol 
Perscontact: Didier Soens, T 03 240 64 13, M 0478 47 45 82, didier.soens@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

lgemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Hilde Verhelst, Persattaché provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

E hilde.verhelst@provincieantwerpen.be, M 0473 70 78 10, @Hildeverhelst 

 
Digitaal beeldmateriaal: 
Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je steeds aanvragen bij het specifieke perscontact of 

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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