WELKOM IN

PARK VORDENSTEIN

Park Vordenstein is een groene oase in Schoten. Het is een
kasteelpark met zowel Franse rechtlijnige elementen als
meer Engels en natuurlijk aandoende plekjes. Je kunt hier in
alle rust genieten van oude en merkwaardige en zelfs unieke
bomen, open grasland, natuurlijke vijvers en een oranjerie met
oranjerietuin.

HISTORIEK
Vordensteyn’ ontstond in de 14de eeuw en heeft altijd al
bekend gestaan als een ‘hof van plaisantie’, een lusthof en
buitenverblijf voor de gegoede Antwerpenaars.

WAT IS ER TE ZIEN?
De oranjerie is omstreeks 1800 gebouwd in een laatclassicistische stijl en werd gebruikt om vorstgevoelige planten
zoals sinaasappelbomen tijdens de winter te beschermen.
In de tuin van de Oranjerie kan je een prachtige verzameling
van één- en meerjarige planten vinden. De tuin is ingedeeld
in een aantal voorbeeldtuinen, zoals een kruidentuin, een vier
seizoenentuin, moestuin, een vijvertuin… Jaarlijks geeft de
vereniging Tuinpunt invulling aan een thematische tuin, die
dan speciaal voor het thema ingericht wordt. Ook kan je hier
iedere zomer een uitgebreide collectie dahlia’s bewonderen.
Vanuit de Oranjerietuin kan je ook de schaduwtuin bezoeken,
met een verzameling van schaduwminnende planten.

GENIETEN VAN DE RUST
Vordenstein wordt gezien als praktijkvoorbeeld van
Harmonisch Park en Groenbeheer waarbij er rekening
wordt gehouden met de noden van zowel mens, natuur als
milieu. Zo wordt er niets van pesticide gebruikt en vinden
vele dieren hier broedplaatsen, voedsel en rust.
Wie heel stil is, maakt in het bos kans om het pad te kruisen
van een ree of vos.

VRIENDENKRING
VAN VORDENSTEIN
In Vordenstein zijn heel wat vrijwilligers actief. Jaarlijks
worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals
wandelingen, werkdagen….
Wil je graag zelf op de hoogte blijven of als vrijwilliger aan
de slag gaan?
Geef dan zeker ook je gegevens door aan
vriendenkring.vordenstein@hotmail.com.

EETBARE TUINEN IN
ORANJERIETUIN VAN COOK AND
HERB - KRUIDENWERELD

GENIETEN VAN DE NATUUR
Er zijn drie bewegwijzerde wandelingen: wit (1 km), rood
(3,5 km) en blauw (4 km). De witte en rode wandeling
zijn ook geschikt voor rolstoelen en buggy’s. Het Park
Vordenstein is een oase van rust en stilte. Fietsen zijn
daardoor niet toegelaten. Ook huisdieren zijn niet welkom,
zelfs niet aan de leiband. Wie met de hond wil gaan
wandelen is welkom in het Peerdsbos, daar is ook een
hondenzone.

De bestaande collecties in Oranjerietuin Vordenstein,
4 ha groot, zijn uitgebreid met 4.000 m² eetbare tuinen
van topniveau van Wim Maes van Cook and Herb –
Kruidenwereld. De eetbare
tuinen zijn vrij toegankelijk voor het publiek tijdens de
openingsuren van Park Vordenstein.
Cook and Herb – Kruidenwereld is een vaste waarde binnen
de gastronomie en levert culinaire kruiden, ambachtelijke
groenten, eetbare bloemen en zeldzaam seizoensfruit
aan de beste gastronomische restaurants van België en
Nederland. Alsook gespecialiseerde groente pakketten
en plantgoed voor de hobbykok en tuinliefhebber.
Meer info: www.cookandherb.be
Openingsuren Park Vordenstein:

ORANJERIE DE VLINDER
Oranjerie De Vlinder, is een bijzondere parkbistro. Deze
bijzondere bistro wordt gerund met medewerkers met een
beperking en autismespectrumstoornis. Sinds begin februari
2014 kent Oranjerie De Vlinder een vliegende start en wordt
heel warm onthaald bij de parkbezoeker.
Openingsuren parkbistro Oranjerie De Vlinder
Van 10 u tot zonsondergang, volgens de openingsuren van
het park:
- Tot 17 u: november t.e.m. februari.
- Tot 19 u: maart-april en september-oktober
- Tot 21 u: mei t.e.m. augustus
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag. De keuken sluit een
halfuur voor sluitingstijd

1 mei - 1september: 8.00 u.- 21.00 u.
1 september - 1 november: 8.00 u. – 19.00 u.
1 november – 1 maart: 8.00 u. – 17.00 u.
1 maart – 1 mei: 8.00 u. – 19.00 u.
Aan de Kopstraat is er een auto- en
fietsparking voorzien.

MEER INFORMATIE:
Agentschap voor Natuur en Bos
Regio Schelde-Neteland
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 62 62 Fax 03 224 60 90
Email: ant.anb@vlaanderen.be

foto’s: Erik Gintelenberg, Jean-Pierre Bonnel

Meer info: www.oranjeriedevlinder.be

V.U. Marleen Evenepoel, administrateur-generaal
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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