
 

 
Activiteitenkalender 

Februari 2022 
Provincie Antwerpen 

 

Tijdens de maand februari is de natuur nog heel stil, maar als je goed kijkt, merk je hier en 

daar toch beweging in het gure landschap. Uilen hebben meestal al een nest en amfibieën 

beginnen aan hun trektocht, waarbij ze soms gevaarlijke wegen moeten overbruggen en 

helpende handen welkom zijn. De hamamelis staat nog steeds te bloeien en ook de 

sneeuwklokjes steken hun witte kopjes uit. En wie eveneens uitkijkt naar de lente zijn de 

planters van een voedselrandbos in Schelle.  

Week 5: 3 tot 9 februari 

Winterwarm 
2 > 6 februari, #Kasterlee 
 

De bossen van de Hoge Rielen zijn voor de vijfde keer het decor van WinterWarm. Dompel 

je onder in de magische sfeer van dit vijfdaags winterfestival met lichtinstallaties, circus, 

muziek, theater en veel natuurbeleving Het pas gerenoveerde Theater van de Hoge Rielen 

wordt het nieuwe festivalcentrum. Je geniet in de nieuwe Winterbar van een gezellige sfeer, 

vuur, muziek, het zelf gelanceerde WinterWarmbier en andere lekkere drankjes en hapjes. 

Ook voor “UIT HET DONKER” koos de Warande voor een nieuw parcours. Wandel 

avontuurlijk in de donkere bossen en ontdek gratis drie fantastische lichtinstallaties. En 

verder zijn er diverse optredens, het programma vind je via https://www.warande.be 

 
Adres: Hoge Rielen, Molenstraat 62, Kasterlee 

Perscontact: : Heleen De Munck, T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Uilenwandeling BEIDE VOLZET 
5 en 11 februari, 19-21 uur #Heist-op den Berg 
 

Februari en maart zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers 

druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en 

laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest 

of hebben ze al jongen. Met wat geluk kan je vanavond in het Provinciaal Groendomein 

Averegten een steenuil, kerkuil en bosuil zien.    

Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 

allemaal te weten!  

Laarzen of stevige schoenen zijn een must. Vergeet je zaklamp niet! Neem indien nodig een 

regenjas mee.  honden zijn niet toegelaten . www.provincieantwerpen.be >Averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Averegten, , Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 
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mailto:heleen.demunck@warande.be
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Jungle vol wandelende takken 
5 > 13 februari, 10 > 17 uur, #Kalmthout 
 

Wandelende takken en wandelende bladeren zijn insecten die sprekend lijken op takken, 

twijgen en bladeren. Hun vijanden kunnen hen zo bijna niet vinden. In Arboretum 

Kalmthout krijg je de kans om verschillende soorten van deze gekke, tropische insecten van 

dichtbij te bewonderen. Sommige zijn verrassend groot, andere zijn klein. Ze kunnen 

onopvallend zijn of juist fel gekleurd. Er zijn er die er dun en glad uitzien, maar anderen 

hebben juist een erg stekelige aanblik. Speur je mee naar wandelende beestjes tussen het 

groen van een echte mini-jungle? Expeditieleider Wietse Chanet geeft je tijdens je trektocht 

antwoord op al je vragen, én hij heeft enkele opdrachtjes klaar voor iedereen die zijn jungle 

binnenwandelt. Er is een apart programma voor scholen. www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.belingen 

De sneeuwklokjes bloeien 
5 tot 20 februari, #Kalmthout 
 

Wie in het Arboretum Kalmthout de sneeuwklokjeswandeling volgt, kan volop genieten van 

de sneeuwklokjestapijten die zich elk jaar verder en meer verspreiden doorheen de 

arboretumtuin. Een uitgestippelde wandeling leidt je langsheen verschillende soorten 

Galanthus.  

Op zaterdag 12 februari  heeft er in Arboretum Kalmthout een verzamelaarsdag plaats voor 

liefhebbers van sneeuwklokjes. Dan zijn er bijzondere sneeuwklokjes te koop en geven 

sneeuwklokjesexperten Matt Bishop (UK) en Johan Mens (B) inspirerende lezingen over het 

dappere winterbloeiertje (onder voorbehoud). Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.beelingen 

Zondagse Stilte in Hertberg i.s.m. Inzicht Onderweg 
6 februari, 8.30 > 11.30 uur, #Herselt 
 

Kom proeven van een fijne natuur-en stiltebeleving in de mooie bossen van het Provinciaal 

Groendomein Hertberg. We wandelen het grootste deel in stilte, we vertragen, verstillen en 

laten ons inspireren door de kracht van de natuur en dat samen te beleven in groep. Deze 

wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar (max. 10 deelnemers). Afstand ca. 8 km, 

ieder wandelt mee op eigen fysieke verantwoordelijkheid. Kostprijs 15 euro p.p., inclusief 

warme kruidenthee en een wafel, te voldoen met overschrijving na reservatie aan Ingrid 

Rosseel  

Ingrid Rosseel is wandel- en natuurcoach bij Inzicht Onderweg en brengt mensen dichter bij 

de natuur en zichzelf via stiltewandelingen, meditatiecirkels, herbronningsdagen en 

individuele coachingsessies in de natuur. Voor meer informatie www.inzichtonderweg.be 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, plein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt 

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

Week 6: 7 tot 13 februari 

Infomoment paddenoverzet 
8 februari, 19.30 > 20.30 uur, #Hertberg 
 

In februari worden opnieuw schermen voor de paddenoverzet aan het Provinciaal 

Groendomein Hertberg geplaatst. Vanaf de plaatsing tot eind maart zijn er ’s ochtends en ’s 
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avonds helpende handen welkom om alle diertjes over te zetten en te tellen. Dankzij de 

jarenlange inzet van de huidige vrijwilligers zijn er vorig jaar in de Witputstraat 

amfibietunnels geplaatst. Hierdoor zal de overzet er anders uitzien dan voorgaande jaren. 

Er wordt een vrijblijvend infomoment voorzien in het zaaltje naast Mie Maan. Je krijgt er 

informatie over de paddenoverzet en het herkennen van inheemse amfibieën. Kan je niet 

aanwezig zijn, maar heb je wel interesse om te helpen? Stuur een mailtje naar 

emilie.hermans@provincieantwerpen.be  Iedereen welkom! Gratis deelname, inschrijven is 

niet nodig. Meer info: www.provincieantwerpen.be >  Hertberg 

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

Amfibieën infomoment i.s.m. Natuurpunt Heist-op-den-Berg - Averegten  
10 februari, 19 > 21 uur, #Heist op den Berg 

In februari wordt opnieuw alles in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse ‘paddentrek’ nabij 

het Provinciaal Groendomein De Averegten. Er wordt een infomoment voorzien over de 

paddenoverzet en het herkennen van onze amfibieën, deze vindt plaats in het 

onthaalgebouw. Het overzetten is nodig zowel in de ochtend als in de avond. Help je graag 

een handje mee, geef dan een seintje aan Jan Craen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg via 

jan.craen@natuurpuntheistopdenberg.be Iedereen welkom! 

Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk en kan van 5 januari t.e.m. 9 februari 2022. Een 

inschrijving wordt steeds per e-mail bevestigd. Als het maximum aantal deelnemers is 

bereikt worden de inschrijvingen vroeger stopgezet.   www.provincieantwerpen.be > de 

averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, onthaalgebouw, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 

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

Plantactie in Schelle in het kader van Voedsel+Dorp 
12 februari, 13 > 16 uur, #Schelle 
 

De inwoners van Schelle kozen tijdens een participatietraject o.l.v. VELT vzw voor een 

voedselrandbos. Er zijn 1500 streekeigen planten zoals veldesdoorn, haagbeuk, gele 

kornoelje, hazelaar, meidoorn, beuk en Gelderse roos besteld. Allemaal stevige groeiers, die 

voor natuurlijke schermen rond het terrein zullen zorgen en bessen en noten zullen dragen. 

Het voedselrandbos zal ook een voedselbron zijn voor wilde bijen, vlinders, vogels en kleine 

zoogdiertjes. In de voormiddag start Natuurpunt met de aanplanting, van 13 tot 16 uur 

steken vrijwilligers van Velt vzw en het plattelandsproject Voedsel+Dorp van provincie 

Antwerpen de handen uit de mouwen. Natuurpunt organiseert nog meer aanplantmomenten 

zodat de 1500 streekeigen planten allemaal in februari aangeplant 

worden.  www.provincieantwerpen.be > Voedsel + Dorp  

 
Adres: langs de Tuinlei, 2627 Schelle 

Perscontact: : Valerie Druart, M 0491 56 27 30, E valerie.druart@provincieantwerpen.be 

Boekenprogramma Overlezen in de Warande  
13 februari, 10.30-12 uur #Turnhout 
 

Het maandelijkse boekenprogramma Overlezen van cultuurhuis de Warande ontvangt deze 

keer onder meer tv-presentatrice Phara de Aguirre, bekend van De Afspraak. Een bekend 

auteur schuift aan, je wordt overladen met leestips van het panel én er is live-muziek van 

accordeonist Seppe Mariën, verbonden aan Opera Ballet Vlaanderen. Meer info op 

www.warande.be.  
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Adres: provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat42, 2300 Turnhout  
Perscontact: Heleen De Munck, M 0485 40 92 72, E heleen.demunck@warande.be 

Rivierenhof Valentijnrun  
13 februari, 11 uur, #Deurne 

 

Vier de liefde op een sportieve manier, trek je loopschoenen aan en schrijf je in voor de 10e 

editie van de Rivierenhof Valentijnrun, een ludieke liefdesloop in het mooiste park van 

Antwerpen. In het idyllische decor van het winterse Provinciaal Groendomein Rivierenhof, 

kies je om 5 of 10 kilometer te joggen. Verschijn je aan de start als Cupido, in een 

hartjestenue of in een ander door de liefde geïnspireerde outfit, dan maak je kans op een 

bijzondere prijs. Laat je creativiteit dus de vrije loop! Eens over de eindmeet keuvel je 

gezellig na met een drankje. De Rivierenhof Valentijnrun is gratis als je vooraf inschrijft via 

www.antwerpathletics.be Meer Info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof Parkweg, Ruggeveldlaan, Deurne 

Perscontact: : Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Week 7: 14 tot 20 februari 

De familie Cogels in het Rivierenhof  
20 februari, 10 > 12 of 14 > 16 uur #Deurne 
 

De adellijke familie Cogels speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Deurne. Van 

de 18e tot de 20e eeuw, 4 generaties lang, waren zij de kasteelheren en kasteeldames van 

het Rivierenhof. Ontdek tijdens deze wandeling hoe ze deze plek omtoverden tot een 

weelderig kasteeldomein. Maak kennis met Jean-Baptist III Cogels en zijn mooie kasteel, 

met de Deurnese burgemeester Georges Cogels, met den John van de Cogels-Osylei, met 

baron Fredegand en met de dappere kasteelvrouw Louise. Je neemt ook een kijkje in de 

twee mooie parkvilla's die Louise Cogels begin jaren 1900 voor haar dochters langs de 

Turnhoutsebaan liet bouwen. Daarbij worden ook enkele trappen gelopen, er is geen lift. 

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof Parkweg, Ruggeveldlaan, Deurne 

Perscontact: : Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Week 8: 21 tot 27 februari  

Schemerwandeling  
26 februari, 18.30 > 20.30 uur,  #Retie 

 

Na zonsondergang het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in, mag dat? Als je met de 

domeinwachter mee op pad gaat, kan het! Je sluipt samen door het donkere bos en gaat op 

zoek naar reeën, uilen en andere nachtdieren. Een unieke kans om het Prinsenpark buiten 

openingstijden te bezoeken! Doelgroep: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar   

Gratis deelname. Inschrijven is noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, bezoekerscentrum, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Natuurworkshop voor kinderen – Knibbel knabbel bever 
26 en 27 februari, 10 > 12 uur en 14 > 16 uur, #Mechelen 
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Kom naar de natuurworkshop “Knibbel knabbel bever” in het Provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark en leer meer over meneer de bever en waar hij woont. Word jij straks de 

ridder van de beverburcht? Dan maken we eerst een beverstaf, en voor de koning ook een 

kroon! 

Woudvrouw biedt kinderen kansen om de natuur te ontdekken en hun verbeelding te 

stimuleren. De natuur is een speeltuin, waar je je verbeelding de vrije loop laat, waar 

nieuwe verhalen ontstaan en waar alles tot leven komt. Uit de namen van insecten, vogels, 

dieren en planten blijkt hun betekenis. Kinderen voelen zich hier thuis: hun ogen zien het 

wonderlijke, hun verbeelding kent geen grenzen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen 

van 4 tot en met 12 jaar oud, we raden aan dat een (groot)ouder zich bij kinderen jonger 

dan 7 jaar voegt. Dat kan en is ook leuk voor de oudere kinderen. De kostprijs bedraagt € 

15 per deelnemend kind. De begeleidende (groot)ouder mag gratis meedoen. Inschrijven 

doe je via www.provincieantwerpen.be > kalender Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be  

Tentoonstellingen – kinderboerderij 

Hamamelisfeesten 
tot en met 27 februari, elke dag 10> 17 uur #Kalmthout 
 

Toverhazelaars, Hamamelis, bloeien in de herfst of in de winter, ongeacht koude of sneeuw. 

Ze hebben gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, maar 

heerlijk zoet parfum. De verzameling toverhazelaars in Arboretum Kalmthout is de grootste 

in heel Europa en bevat enkele van de oudste exemplaren. 

Een uitgestippelde Hamameliswandeling leidt je langs de bloeiende toverhazelaars in 

Arboretum Kalmthout. Onderweg kom je met de Erfgoedapp meer te weten over deze 

wonderlijke winterbloeier. De route leidt je ook langs andere winterbloeiende planten zoals 

winterzoet, sneeuwbal, cyclaam, gewone hazelaar, schijnhazelaar, winterjasmijn, 

sneeuwklokjes en Helleborus. 

Elke dag staat er om 14 uur een gids klaar om je rond te leiden. Tickets voor de rondleiding 

en voor de tuin koop je online in de ticketwebshop of aan de balie. 

www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Kinderboerderij Rivierenhof 
van zondag t/m donderdag  #Deurne 
 

Het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 

is van zondag t/m donderdag elke namiddag open. Zondag en woensdag van 13 tot 17 uur. 

Op maandag, dinsdag en donderdag van 15 tot 17 uur. Een bezoekje aan de dieren en de 

moestuin is gratis, vooraf reserveren is niet nodig.  

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Sprookjes op zondag 
op zondag, 14-15. 30 uur  #Deurne 
 

Op zondag neemt een verteller je mee op een wonderlijke tocht. Je luistert naar verhalen en 

sprookjes tot je oren er warm van worden. Mogelijks is er een stukje buitenvertelling en in 
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het huisje wordt flink geventileerd. Voorzie de juiste (warme) kledij! Na reservatie is 

iedereen vanaf zes jaar welkom. Kinderen worden altijd vergezeld door een volwassene.  

Het Sprookjeshuis ligt in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne (Antwerpen). 

Je vindt het aan de Parkweg (de centrale wandeldreef) vlakbij het kasteel Rivierenhof. 

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Parkweg via, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 
en Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Fototentoonstelling “Waterleven aan de Kattesteertvijver” 
tot 25 maart  #Retie 
 

Vijf natuurfotografen spendeerden heel wat uren achter hun lens aan de “Kattesteertvijver” 

in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Hun geduld werd beloond en het resultaat mag 

gezien worden! Op de prachtige beelden zie je verschillende watervogels in actie en rust aan 

de vijver. Benieuwd? Kom zeker een kijkje nemen in het bezoekerscentrum van het 

Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie. 

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum: elke 

weekdag van 12u30 tot 16u en elk eerste weekend van de maand van 12u30-16u. 

www.provincieantwerpen.be>Prinsenpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe 
bezoekerscentrum.. 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Fototentoonstelling glastuinbouw anders belicht 
tot 22 april, maandag tot vrijdag van 9 >18 uur #Antwerpen 
 

Om het brede publiek vertrouwd te maken met glastuinbouw, organiseerde de dienst 

Landbouw van provincie Antwerpen tijdens de zomer van 2021 een fotowedstrijd 

“Glastuinbouw anders belicht”. 4 deelnemers wonnen een mooie prijs. Een selectie van de 

spraakmakendste foto’s van deze wedstrijd is vanaf 19 januari 2022 te bekijken in het 

Antwerpse provinciehuis. Ook al eten we bijna dagelijks groenten en fruit geproduceerd in 

serres, lang niet iedereen weet wat er zich achter de glazen muren van serres afspeelt. 

Deze expo toont je een blik voor en achter de schermen, tussen de sla, de robots en het 

glastuinbouwlandschap. Eind april 2022 reist de expo “Glastuinbouw anders belicht” naar 

groentemuseum ’t Grom in Sint-Katelijne-Waver. Meer info: www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 
Perscontact: Colette De Smet, T 032406755, colette.desmet@provincieantwerpen.be 

Speurtochten voor kinderen  

Het drakenvuur 
> 5 februari #Retie 
 

De draak is een beetje treurig...zijn vuur is op! Help jij mee vlammetjes verzamelen voor 

hem? Wie kan het drakenvuur terugvinden en ontsteken? Een leuke zoektocht van ongeveer 

3 km voor ouder, oud, jong en jonger door heen het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. 

Het deelnemersformulier kan je afhalen aan onze infobalie of downloaden van de website. 

Doelgroep: gezinnen met kinderen en ouderen 

Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. www.provincieantwerpen.be>Prinsenpark   

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe 
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bezoekerscentrum. 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

De Beestige bosbewoners – nu ook voor slechthorende en dove kinderen 

#Kasterlee 

 

Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Kasterlee maken samen het nieuwe bosspel ‘De 

Beestige Bosbewoners’ in de Slapende Reus toegankelijk voor dove en slechthorende 

kinderen. Want iedereen verdient een heerlijke dag familieplezier. 

De Slapende Reus op de Kempense Heuvelrug ligt in Kasterlee en is een heuvelachtig en 

onverhard bos. Na reservatie ontvangen de deelnemers een rugzak met tien puzzelstukken 

en een leuk infoboekje met weetjes over de bosdieren van de heuvelrug. Voor dove en 

slechthorende kinderen werd de info uit het boekje vertaald naar Vlaamse 

gebarentaalfilmpjes. Alle filmpjes werden ook ondertiteld. Wie zin heeft in het bosspel, 

reserveert minstens drie dagen op voorhand een rugzak bij Toerisme Kasterlee.  

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.visitkasterlee.be 

 
Adres: parking Hoge Mouw, Holle Weg, Kasterlee of parking Kabouterstraat, Kasterlee 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Trekjanpad 

#Kasterlee 
 

TrekJan is een ondeugend figuur, hij durft wel eens kattenkwaad uithalen. Zo trekt hij trage 

stappers in de grond om hen te foppen. Ook zijn vrienden op de Slapende Reus heeft hij 

dezelfde streken geleerd, zij laten bezoekers graag schrikken. Het 'TrekJanPad' is een 

avontuurlijke wandeling voor stoere stappers. TrekJan en de bewoners van de heuvelrug 

vertellen hun geheimen, maar de snoodaards zullen zich niet laten zien. Je wandelt langs 

zeven audiozuilen en luistert naar hun verhalen. Bij elk verhaal test TrekJan met een leuke 

opdracht hoe goed jij in het zand kan stappen. De bewegwijzerde wandeling is ongeveer 3,5 

km lang en doe je op je eigen tempo. Je wandelt in een onverhard en heuvelachtig terrein, 

een kinderwagen is mogelijk als je hiermee rekening houdt. De opdrachten, gericht op 

kinderen van 7 tot 12 jaar, kan je nog leuker maken: reserveer een rugzak met attributen 

bij Toerisme Kasterlee. Doe dit minstens 3 dagen op voorhand. Je betaalt 15 euro huur voor 

de rugzak. Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw 

 
Adres: Wintergat, Pater Damiaanstraat, Kasterlee (volg wegwijzers) 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 

#Boom #Mechelen #Mol #Retie 
 

Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? Voor de Provinciale 

recreatiedomeinen De Schorre (Boom), De Nekker (Mechelen) en Zilvermeer (Mol) maakte 

Jeugdtheater Warmoes de fantastische familievoorstelling ‘Team B.O.S.’ (Boom Onderzoek 

Specialisten). Aan de hand van 8 QR-codes volg je tijdens je wandeling doorheen het 

domein deze digitale familievoorstelling over Professor Molly en Dokter Fox. Deze wandeling 

is bovendien helemaal gratis. Meer info op www.deschorre.be, www.denekker.be en 

www.zilvermeer.be.  

 
Adressen:  
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 
 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
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Nena Agyei, T 014 82 95 13, , E nena.agyei@zilvermeer.be 
en Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, M 0484 14 80 91, sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 

Speelbos in de kijker: Hertberg 

#Herselt 
 

Er is groot Hertberg nieuws voor alle ravotters en de klauteraars! Het Provinciaal 

Groendomein Hertberg heeft een nieuw speelbos voor iedereen die kan rennen, springen, 

kruipen, vallen en weer opstaan! Het nieuwe speelbos ligt naast het rolstoelpad, in het 

midden tussen Blauberg en Mie Maan. Lees eerst even de afspraken op het grote infobord 

met ‘HIER MAG JE SPELEN’. Spurt daarna het bos in op zoek naar opdrachten en spelletjes! 

Dit speelbos is voor jong en oud en zeer geschikt voor een bosspel. Je kan parkeren op 

Parking Zuid of op Parking Mie Maan, volg de pijlen naar het speelbos. Veel plezier! ! 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

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

Stoerparcours 

#Herselt 
 

Heb je actieve kids en wil je graag klimmen, klauteren, balanceren, enz…? Kies dan voor het 

Stoerparcours in het Provinciaal Groendomein Hertberg. De route leidt je langs mooie paden 

in Hertberg en onderweg ontdek je 6 uitdagende speeltoestellen. Volg de paden aan de 

hand van de Stoerparcours code! Anders vind je de weg niet terug uit het bos.  

Tip: Neem een foto van de Stoerparcours code! www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Speelbos tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 

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

Op avontuur in de wilgernis 

#Mechelen 

 

Wilgemien woont in het Vrijbroekpark. Ze is een gek meisje dat veel van de natuur weet. Ze 

heeft wilgentenen in haar haren, speelt met de dieren en gebruikt planten om te koken, te 

tekenen, … Samen met haar vriend Amir Poppelier beleeft ze allerlei avonturen. Op een dag 

vinden Wilgemien en Amir een kaart van de wilgernis. Ze zijn er nog nooit geweest. Maar 

het ziet er daar prachtig uit. Ze willen er samen naartoe gaan, maar zijn toch een beetje 

bang. Misschien wonen daar wel wilde dieren of heksen en tovenaars. Ze rapen al hun moed 

bij elkaar en gaan dapper op tocht. Durf jij mee op avontuur gaan? Het wordt vast een 

leuke, spannende tocht. Deze doe-het-zelfwandeling werd ontwikkeld voor gezinnen met 

kinderen. Download het verhaal en de route op www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

en ga op pad wanneer het jou past.  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Vossenstrekenapp: avontuurlijk wandelen met buitenbaas Robin 

Heel het jaar door, #Hoogstraten, #Merksplas, #Laakdal, #Berlaar, #Bonheiden, #Edegem, #Duffel 

 

Vossenstreken neemt je gezin mee naar mooie plekken in de provincie Antwerpen en ook in 

de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Dit zijn allemaal domeinen van Stichting Kempens 

Landschap (www.kempenslandschap.be). Download gratis de app en kies een route om te 

starten. Alle routes zijn op maat van kinderen tussen de vijf en twaalf jaar oud en duren 

ongeveer een uurtje. Bij elke route kan je uit drie thema’s kiezen om je te verdiepen in de 
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natuur of de geschiedenis van het domein. Buitenbaas Robin gidst je langs de route en geeft 

onderweg korte knotsgekke opdrachtjes waardoor je al spelenderwijs meer leert over het 

gebied waardoor je wandelt. Bij elke route kan je badges verdienen om een echte expert te 

worden!  

 

Adres: Verschillende routes, alle info in de app en op www.vossenstrekenapp.com  
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Wandelingen  

Zijn wie je bent - wandeling 
> 5 februari, #Retie 
 

Deze wandeling in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark staat in het thema van de 

Warmste Week 2021: 'Je mag zijn wie je bent'. Een ontspannende wandeling van 6 km 

doorheen ons winterbos, om je gedachten los te laten of om ze juist eens te bespreken met 

je wandelpartner(s). Onderweg word je geprikkeld met doordenkertjes en wijsheden. Je 

mag denken wat je wilt en zijn wie je bent! 

Doelgroep: jeugd en volwassenen www.provincieantwerpen.be   

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie - onthaal van het nieuwe 
bezoekerscentrum. 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Zelf-doewandelingen in het Rivierenhof  
#Deurne 

 

Kom het provinciaal Groendomein Rivierenhof ontdekken met de hond aan de leiband of de 

smartphone in de hand. Vanaf de website kun je 3 verschillende digitale wandelingen 

downloaden over rozen en over de rijke geschiedenis van het domein. Je vindt er ook 3 

leuke avontuurlijke routes om met jouw huisdier te beleven. 

Info via: https://www.provincieantwerpen.be >rivierenhof: wandelen-en-fietsen 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Kempense Hoven, van kasteeldomein tot natuurgebied 
#Beerse #Brecht #Lille #Malle #Ranst #Rijkevorsel #Schilde #Schoten #Vosselaar #Zoersel 
 

Het vernieuwde Wandelnetwerk Kempense Hoven biedt als vanouds een boeiende mix van 

erfgoed en natuur. De update van het netwerk resulteert in 64 kilometer nieuwe trajecten, 6 

extra kasteeldomeinen en 5 suggestielussen voor elk type wandelaar. In totaal zal het 

wandelnetwerk Kempense Hoven dan 460 kilometer wandelplezier serveren in het hart van 

de Kempen. Het netwerk verbindt de mooiste wandelpaden langs knooppunten in Beerse, 

Brecht, Lille, Malle, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Vosselaar en Zoersel. De naam 

verwijst naar de ‘hoven van playsantie’, de vroegere buitengoederen van de stedelijke 

burgerij en kastelen van plaatselijke landadel. De talrijke fraaie kasteeldomeinen liggen 

vaak in een al even mooi kader. Naast kastelen, villa’s en forten ontdek je tijdens je 

wandeling gevarieerde stukjes natuur. Zoals oude kleiputten langs het kanaal, heidestroken, 

de ongerepte Antitankgracht of het legendarische Zoerselbos.  

Info over de nieuwe wandelkaart: https://www.kempen.be/fraaie-kasteeldomeinen-

blikvangers-op-vernieuwd-wandelnetwerk-kempense-hoven 
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 
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Wandelnetwerk Kempense Netevallei verwent levensgenieters 
#Lier # #Nijlen #Berlaar #Heist-op-den-Berg #Herenthout #Hulshout  
 

Weidse panorama’s vanop de dijkwegen. Eeuwenoude hoeves en kastelen. Herbergen met 

een hoog Pallietergehalte. En bovenal: de fraai kronkelende Grote Nete tussen Lier en 

Hulshout. Dat is het idyllische decor van het vernieuwde én uitgebreide wandelnetwerk 

Kempense Netevallei. 365 kilometer wandelroutes voor fijnproevers! 

De bijbehorende wandelkaart presenteert alvast vier aanraders: de suggestielussen 

Herbronnen langs de Nete, Drempelvrij in De Averegten, Ontdekkingstocht in Lier en 

Beemdenwandeling door de Kesselse Heide. Je bestelt de wandelkaart online. Op diezelfde 

website vind je extra wandel-, bezoek- en logeertips. 

https://www.kempen.be/wandelnetwerk-kempense-netevallei-verwent-levensgenieters  
 

Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Wandelgebied Pallieterland en zomerzoektocht 
#Lier #Berlaar #Nijlen #Putte #Heist-op-den-Berg #Boechout 

 

De zomer is het uitgelezen seizoen om te genieten van het prachtige rivierenlandschap. De 

vernieuwde wandelkaart “Wandelgebied Pallieterland” bundelt 33 eigenwijze wandellussen 

aan de rand van de Antwerpse Kempen met de Nete als blauwe draad. Wandelgebied 

Pallieterland strekt zich uit over de gemeenten Lier, Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg en 

Putte. Ze maken deel uit van het Regionale Landschap Rivierenland. Bewegwijzering op 

terrein, startborden en gratis gps-bestanden zorgen ervoor dat je overal de weg vindt en 

geen enkel hoogtepunt mist. Deze zomer loopt ook een zomerzoektocht in Lier, Berlaar, 

Nijlen, Putte, Heist-op-den-Berg en Boechout. Bij elke wandellus hoort een leuke prijs… 

Meer info: www.rlrl.be > wandelgebied Pallieterland 

 
Perscontact: Bart Vermylen, M 0473 73 42 66, E Bart.vermylen@rlrl.be 

Wandelnetwerk 'Het Grote Netewoud' kreeg 53 km extra trajecten 

#Meerhout #Balen #Geel #Mol 
 

Het Grote Netewoud staat voor avontuurlijke beleving in moerassige bossen en metershoge 

zandduinen. De nieuwe kaart van wandelnetwerk ‘Het Grote Netewoud’ presenteert 405 km 

wandelplezier. En 53,5 km daarvan zijn nieuwe trajecten! Het vroegere netwerk van de 

Kempense Landduinen werd noordwaarts uitgebreid en er werd een verbinding gemaakt 

tussen ‘Het Grote Netewoud’ en de ‘Kempense Meren’. Ook liefhebbers van daguitstappen 

komen nu aan hun trekken dankzij de suggestielussen. Kom en bezoek het waardevolle 

overstromingsgebied Molderbroek, volg het nieuwe traject rond het Pakawi park of wandel 

grensoverschrijdend naar het wandelnetwerk Ham in Limburg.  Meer info: 

https://www.kempen.be/wandelnetwerk-het-grote-netewoud-wilderniswandelen-voor-groot-

%C3%A9n-klein 
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Ontdek onbekende pareltjes met de wandelingen in het gebied van Groen Kruis 
#Ekeren #Merksem #Deurne #Schoten #Wijnegem, #Wommelgem #Schilde  
 

Het gebiedsprogramma Groen Kruis streeft naar groene en recreatieve verbindingen in de 

noordoostelijke rand van Antwerpen. Daar varen zowel dieren, planten als mensen beter bij 

Samen met GruunRant werden een zevental wandelingen uitgewerkt binnen en langs de 

groene stadsrand met al bekendere gebieden zoals de Oude Landen en het Rivierenhof, 

maar ook met het minder gekende groengebied in de noordoostelijke rand van Antwerpen. 

De lusvormige wandelroutes variëren in lengte van 8 tot 18 km en hebben best wel een wat 

ruiger kantje. Daardoor zijn ze minder geschikt voor de minder mobiele wandelaar, al kun je 
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bijvoorbeeld met een terreinbuggy en een beetje zin voor avontuur de uitdaging wel 

aangaan. De wandelkaart is gratis verkrijgbaar in de Antwerpse districten en gemeenten. Je 

kan de zeven wandelroutes ook downloaden via www.provincieantwerpen.be > GroenKruis. 
 
Perscontact: Marieke Gruwez, T 03 240 56 64, E marieke.gruwez@provincieantwerpen.be 

26 wandelingen op de Wandelkaart van Zuidrand 
#Aartselaar #Borsbeek #Edegem #Hove #Kontich #Lint #Mortsel #Boechout #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 wandel- of fietskaart van Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen en 

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

beschikbaar, via www.provincieantwerpen.be>zuidrand 
 
Perscontact: Lotte Meuleman, M 0478/99.40.47, E lotte.meuleman@provincieantwerpen.be 

Wandelen en fietsen in het feestjaar 900 jaar norbertijnen 

#Aarschot #Diest #Herselt #Scherpenheuvel-Zichem #Tessenderlo #Westerlo 
 

Wist je dat de norbertijnen de voorbije eeuwen een grote invloed hebben gehad in de 

Antwerpse zuiderkempen? Dit jaar viert deze orde haar 900ste verjaardag. Ter gelegenheid 

hiervan nodigt landschapspark de Merode je van harte uit om kennis te maken met deze 

rijke geschiedenis. Twee nieuwe brochures met de 13 nieuwe wandelroutes en de 8 nieuwe 

fietsroutes leiden je langs allerlei pittoreske erfgoedparels en de abdijen van Averbode en 

Tongerlo. In de brochures vind je bovendien boeiende historische informatie over alle sites 

die je op je pad tegenkomt. Alle info over het feestjaar 900 jaar norbertijnen in de Merode 

vind je op www.norbertijnenindemerode.be  

 
Adres: de Merode landschapspark, Diestsebaan 28, 2230 Herselt 
Perscontact: Stefanie Peterson, T 014 25 81 43, E info@landschapsparkdemerode.be 

Fietstochten 

Ontdek het Schijn tussen het Rivierenhof en het Vrieselhof met de fiets 
#Deurne #Ranst #Oelegem 

 

De Provinciale Groendomeinen Rivierenhof in Deurne en Vrieselhof in Oelegem worden 

verbonden door de rivier het Schijn. Als enige zoetwaterbron speelde het Schijn eeuwenlang 

een belangrijke rol voor de stad Antwerpen. Deze fietstocht loodst je door het stroomgebied 

van het Groot en Klein Schijn. Onderweg geniet je van mooie kasteeldomeinen in de 

Schijnvallei en ontdek je hoe de rivier in de stadsrand nabij het Albertkanaal eindigt. De 

fietstocht is 47 km lang, vertrekken kan in het Rivierenhof of het Vrieselhof. De folder kun je 

downloaden via www.provincieantwerpen.be > fietsen Rivierenhof  of afhalen bij het 

Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in Deurne of in het Bezoekerscentrum 

Vrieselhof, Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem). 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 

Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 
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Icoonfietsroutes stimuleren meerdaagse fietsvakanties – ontdek de 

Kunststedenroute, de Kempenroute en de Schelderoute  
 

Om Vlaanderen op de kaart te zetten als internationale fietsvakantiebestemming lanceren 

de vijf provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen acht icoonfietsroutes. Ze 

vervangen de LF-routes, volgen het populaire knooppuntennetwerk en verbinden het beste 

van Vlaanderen.  

 

De nieuwe Kempenroute zet de groenste regio van Vlaanderen in de verf. Met 203 km 

fietsplezier verbindt ze Antwerpen met Maasmechelen en trakteert de fietser op enkele 

iconische landschappen, waaronder de Kempense Meren en de vallei van de Kleine Nete, de 

Tielenheide of de Antitankgracht.  

 

De nieuwe Schelderoute van 181 km lang, loodst de fietser langs, over én onder de 

machtige rivier. Nergens beleef je de Schelde beter dan op de autovrije dijkwegen en op de 

veerboot, een heerlijk intermezzo. Ook de waterrijke natuur, het nautische erfgoed en de 

Scheldedorpjes charmeren.  

 

De Kunststedenroute (332 km) is alvast de mooiste verbinding tussen Antwerpen en 

Mechelen en verder tot Gent, Brugge en Oostende of tot Leuven en Brussel. Het is de ideale 

sportieve citytrip die wereldberoemd erfgoed, straffe architectuur en musea combineert met 

unieke stukjes natuur.  

 
Adres: www.vlaanderenmetdefiets.be  
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de op dat moment geldende 

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 

 
Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Tina Van Leuven, Persverantwoordelijke provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

E Tina.Vanleuven@provincieantwerpen.be , M 0499 16 07 04, 03 240 63 51 

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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