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Terra Nova blaast tien kaarsjes uit #TerraNova17 
Boomkampeerders Ona en Rob toosten mee op 10 jaar Terra Nova 
 

Om de 10e  verjaardag van Terra Nova te vieren, trakteerde het provinciebestuur Ona en Rob op een 

heerlijke taart en bubbels. Het paar boekte een kampeerervaring met Terra Nova en sliepen zo letterlijk 

hoog tussen de bomen. In 2017 beleefde Terra Nova een jubileumzomer met 16 unieke avonturen 

waaronder vijf nieuwe overnachtingen zoals cocoon in a tree in Arboretum Kalmthout. Het 

zomerprogramma van de provincie Antwerpen vindt zichzelf elk jaar opnieuw uit en verrast iedereen met 

ongewone, leuke, spannende en ontspannende activiteiten dichtbij huis. 

 

Gedeputeerde Inga Verhaert blikt tevreden terug op 10 jaar Terra Nova: “In de zomer van 2008 ontstond de zomer-

evenementenreeks Terra Nova. Dat gebeurde niet zomaar uit het niets. De jaarlijkse samenwerking met Radio 2 

Antwerpen enerzijds en een aantal geslaagde grootschalige wandel- en fietsevenementen anderzijds (bijvoorbeeld de 

Knack Fietsdag aan het Zilvermeer), sterkte onze overtuiging dat de provinciale groen- en recreatiedomeinen met 

originele activiteiten een groter en nieuwer publiek moesten en konden bereiken. En met succes! Op het einde van de 

zomer klinkt de provincie graag op een geslaagde 10e editie.” 

 

Voor het 10e jaar op rij presenteerde de provincie met Terra Nova een keure zomeractiviteiten voor jong en oud. Met 

Terra Nova lonkt het avontuur op de mooiste plekjes in de provincie. Dankzij een reeks van 16 activiteiten genoot 

jong en oud ook in 2017 van een droomzomer dicht bij huis. Van kamperen aan de Barak van Bartel in Mechelen tot 

een speurtocht in het Rivierenhof, een dromenvanger maken in het arboretum, tot bushcraft in Provinciaal 

Groendomein Hertberg. Terra Nova maakt het mogelijk. 

https://twitter.com/search?q=%23TerraNova17&src=typd


 
Hiep hiep hoera voor Terra Nova! Van links naar rechts: boomkampeerders Rob en Ona, directeur-conservator arboretum Abraham Rammeloo en 

gedeputeerde Inga Verhaert - Copyright: Tine Van Leemput – Bogaerts voor provincie Antwerpen 

 

Eerste cocoon in a tree in België 

 

De cocoon is gebouwd naar Brits ontwerp en werd gemaakt in Portugal. Het is voor het eerst dat de cocoon ons land 

aandoet. In juli beklommen de eerste boomkampeerders het trapje naar de bolvormige tent die tussen drie bomen 

zweeft in de gele tuin van het arboretum. De reservaties liepen als een trein, waardoor snel beslist werd om de cocoon 

ook gans de maand september te laten hangen. Inga Verhaert, gedeputeerde voor Terra Nova: “De cocoon hangt 

vlakbij de grote vijver tussen drie hoge bomen in de gele tuin van het Arboretum. Wie een overnachting boekte, wordt 

letterlijk in slaap gewiegd. Op de achtergrond kwetteren de vogels en ritselen de bladeren. Wie incheckt, krijgt 

bovendien de sleutel van de tuin. Na sluitingstijd is die voorbehouden voor de aanwezige cocoontoeristen. Ona en 

Rob, de boomkampeerders van 6 september, konden ook het Japans maanfeest meepikken. De volle maan van 

september zorgde voor bijzondere sfeerverlichting bij een avondwandeling langs de Japanse plantencollectie en een 

openluchtconcert met gongs en klankschalen.“ 

PRAKTISCHE INFO 

Meer info: 

www.terranova.be en www.arboretumkalmthout.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

http://www.terranova.be/
http://www.arboretumkalmthout.be/
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Duan Gatto 

Dienst Vrije Tijd provincie Antwerpen 

T 03 240 65 56, M 0476 81 00 16 

E terranova@provincieantwerpen.be 
 
Abraham Rammeloo 

directeur-conservator Arboretum Kalmthout 

T 03 666 67 41, M 0498 16 47 04 

E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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