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Ontdek de magnolia’s in het Rivierenhof te Deurne 

App geeft extra info, beeldmateriaal en interessante audiofragmenten tijdens de wandeling 

 

Vanaf maart bloeien de eerste magnolia’s in het provinciaal groendomein 

Rivierenhof. Wil je tijdens je wandeling extra genieten van deze bloemenpracht? 

De nieuwe digitale Magnoliaroute leidt je via de app izi-TRAVEL door het park. Je 

wandelt langs een mooie selectie uit de ruim 140 aangeplante magnolia’s die 

bloeien in het vroege voorjaar of in de zomer. De tocht is 4,4 km lang. Onderweg 

onthult deze 'schoonheid uit de oudheid' een deel van haar geheimen. 

 

Magnolia’s komen in Europa enkel voor in tuinen en parken. Met hun grote, witte of rozige, 

soms gele of paarse bloemen fleuren ze het vroege voorjaar op, vaak voor er bladeren aan 

de bomen verschijnen. Vanaf maart verrassen ze ons door hun schoonheid en hun geur. 

Bovendien zijn de bloembladeren ook eetbaar. Magnolia’s prikkelen zo alle zintuigen. 

 

De uitgebreide botanische collectie van het Rivierenhof is tot ver buiten de landsgrenzen 

gekend. “Met deze collectie willen we onze bezoekers een goed beeld geven van de grote 

diversiteit aan winterharde vaste planten, bomen en struiken” licht directeur Peter Verdyck 

toe. “De uitbouw van een Magnoliacollectie startte in 2005 en maakt deel uit van die 

ambitie. Momenteel staan er in het park meer dan 140 Magnolia’s van 125 verschillende 

variëteiten.” 



 
Startscherm Magnoliaroute - Copyright: Provincie Antwerpen 

Gedeputeerde Jan De Haes vult aan: “Met deze nieuwe Magnoliaroute spelen we in op de 

digitale trend. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen met de prachtige 

magnolia’s laten kennis maken op eigen tempo en op een moment dat het hen past.  

Via de digitale tool krijgen gebruikers extra info mee, zoals mooi beeldmateriaal en 

interessante audiofragmenten.”  

 

Magnoliaroute: Hoe ga je te werk?   

Download gratis de app izi-TRAVEL op je smartphone. Download de route Magnolia’s in het 

Rivierenhof. Dit kan je ook al thuis doen. Ben je in het park aangekomen, dan kan je 

meteen beginnen wandelen. De route start bij parking Oost (Ruggeveldlaan, Deurne).  

Volg de route-instructies (online of offline). 

Onderweg verschijnt de informatie vanzelf op je toestel: kijk, luister en geniet! 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Vanaf 15 maart 2021 

 

Waar:  

Provinciaal Groendomein Rivierenhof 



Turnhoutsebaan 246 

2100 Deurne 

 

Meer info: 

T 03 360 52 18 

rivierenhof@provincieantwerpen.be  

www.provincieantwerpen.be > Magnolia 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Martine Vispoel 

Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen 

T 03 360 52 09 

E martine.vispoel@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie aan te vragen bij martine.vispoel@provincieantwerpen.be  
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