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Week van het bos in provincie Antwerpen 

 

Deze week vieren we de week van het bos. In de Provinciale Groendomeinen en 

het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie (PIME) zijn lagere scholen de hele 

herfst welkom om te genieten van het bos en de natuur.  

 

De week van het bos is het ideale moment om naar buiten te trekken en een bos of park in 

jouw buurt te ontdekken. Wist je dat je verspreid over de hele provincie mooie 

groendomeinen vindt, die allemaal wat te bieden hebben voor scholen en gezinnen? 

 

In de regio Antwerpen kun je op stap in het Rivierenhof in Deurne, het Vrieselhof in Ranst 

en de Kesselse Heide in Nijlen. In deze drie domeinen kun je de doe-het-zelfwandeling 

‘Samen de natuur in’ maken. Kun je met jouw klas de 10 natuuropdrachtjes tot een goed 

einde brengen? Je vindt alle informatie op de website van deze domeinen. 

Ga je liever op stap met de domeinwachter, informeer dan naar de mogelijkheden in het 

Rivierenhof en op de Kesselse heide. 

 

In regio Kempen vind je vier domeinen; Prinsenpark in Retie, De Averegten in Heist-op-den-

Berg, Hertberg in Herselt en Hoge Mouw in Kasterlee. In elk van deze domeinen kun je zelf 

op pad met je klas. Neem een kijkje op de website en ontdek het aanbod in het domein van 

jouw keuze. Tot de mogelijkheden behoort o.a. een boscluedo en een herfstbingo. Verwittig 

wel even als je met je klas wilt deelnemen, zo zijn we zeker dat er niet te veel klassen 

gelijktijdig in het park of bos aanwezig zijn. 

 

In regio Mechelen gaan er herfstwandelingen door voor alle klassen van het 1ste tot en met 

6de leerjaar. Deze herfst is het thema ‘sporen’: van pootafdrukken over knaagsporen tot 

uitwerpselen, het komt allemaal aan bod. De geleide wandelingen zijn ondertussen volzet, 

maar wil je nog graag naar het park komen, test dan onze parkweter uit. Je vindt in het 

park een aantal stopplaatsen met een leuk dieren- of plantenweetje en een daarbijhorende 

opdracht. Laat ook hiervoor even weten wanneer je met je klas wilt komen zodat het niet te 

druk wordt in het park. 

 

Tussen Duffel en Lier vind je aan de Nete het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie 

(PIME). Deze herfst kunnen klassen van het 3de tot en met 6de leerjaar daar op bezoek 

komen voor een leuke activiteit over water, natuur of het klimaat. Er is nog plaats in 

oktober en december. Meer informatie en het reservatieformulier vind je op de website.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/aanbod-voor-scholen/met-de-klas-naar-het-rivierenhof.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/aanbod-voor-scholen-rivierenhof/zelf-doe-wandeling--samen-de-natuur-in-.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/aanbod-voor-scholen/met-de-klas-naar-het-rivierenhof.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/aanbod-voor-scholen-rivierenhof/wandeling-met-de-domeinwachter-rivierenhof-boom-viert-feest.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/aanbod-voor-scholen/met-de-klas-naar-het-rivierenhof.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/aanbod-voor-scholen-rivierenhof/wandeling-met-de-domeinwachter-rivierenhof-boom-viert-feest.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/kesselse-heide/aanbod-voor-scholen/met-de-klas-naar-de-kesselse-heide.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/aanbod-voor-scholen-kesselse-heide/orientatietocht.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/prinsenpark/aanbod-voor-scholen0.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/averegten/aanbod-voor-scholen0/met-de-klas-naar-de-averegten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hertberg/aanbod-voor-scholen0/met-de-klas-naar-hertberg.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hoge-mouw/aanbod-voor-scholen0.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark/aanbod-voor-scholen/met-de-klas-naar-het-vrijbroekpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-mechelen/aanbod-voor-scholen-vrijbroekpark/park-weter.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/pime/activiteiten-voor-het-basisonderwijs.html
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Ook gezinnen zijn welkom 

 

In de verschillende groendomeinen kun je ook met je gezin een wandeling of speurtocht 

maken. Je gaat op stap met je eigen gezin of de eigen bubbel. In het Vrijbroekpark in 

Mechelen kun je nog tot het einde van de herfstvakantie de Alice in Wonderpark wandeling 

doen. In het Rivierenhof in Deurne kun je kiezen uit verschillende doe-het-zelf wandelingen 

voor gezinnen, zoals de wandeling van Tjakkie de Specht of de kraaltjeswandeling. In het 

Prinsenpark en De Averegten kun je genieten van een fotozoektocht, in Hertberg kun je het 

Hertberg-ganzenbord spelen. En in de Hoge Mouw vind je een bijzondere bomenwandeling, 

die ook in het Prinsenpark en de Averegten beschikbaar is. 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Week van het bos – 11 tot en met 18 oktober 2020 

 

Waar:  

Volledige provincie Antwerpen 

 

Meer info: 

Provincie Antwerpen > kijk bij het domein/centrum van jouw keuze 

PERSINFO & INTERVIEWS 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark/kalender-vrijbroekpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-mechelen/kalender/zomerzoektocht-alice-in-wonderpark.period_1.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/aanbod-voor-groepen/zelfdoepaketten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/prinsenpark/kalender-prinsenpark.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/averegten/kalender-de-averegten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hertberg/week-van-het-bos--paddenstoelenwandeling.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hoge-mouw/kalender-hoge-mouw.html


Dienst: 

Sarah Wouters  

Provinciale Groendomeinen regio Mechelen 

T 015 45 13 92 

E sarah.wouters@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark  

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 
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