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Arboretum Kalmthout eert grondlegster Jelena De 
Belder 
Boomplanting als herinnering 

 
15 jaar geleden nam Arboretum Kalmthout afscheid van ‘moeder en grondlegster’ van het 

arboretum, Jelena Kovačič-De Belder. Ter nagedachtenis aan Jelena, krijgen bezoekers de 
gelegenheid om samen met een gids de planten die zo bijzonder voor haar waren, te verkennen. 
Aansluitend is er een boomplanting en warm appelsap. 
 
Arboretum Kalmthout was ooit een boomkwekerij met rechte paden en planten op rij. Vandaag steelt de tuin 
de harten van vele bezoekers met haar oude bomen langs slingerende paden en unieke plantencollecties. 

Het waren de broers De Belder, en in het bijzonder Roberts echtgenote Jelena De Belder, die vanaf de jaren 
1950 vorm gaven aan de arboretumtuin. Zij zetten Arboretum Kalmthout wereldwijd op de kaart met hun 
eigen plantenselecties van onder andere toverhazelaars, kerselaars en hortensia's. 
 
Arboretum Kalmthout eert 'plantenvrouw' Jelena De Belder, 15 jaar na haar overlijden, met een thematische 
herfstwandeling met gids doorheen de tuin. Aansluitend is er een boomplanting in de Blauwe tuin en kan 
men bij de vuurkorf genieten van warm, kruidig appelsap naar een recept van Jelena zelf. Gedeputeerde 

Inga Verhaert en conservator-directeur Abraham Rammeloo planten een kerselaar, een Prunus ‘Pandora’, als 
herinnering. 

 

 
  Jelena De Belder bij de bloeiende kerselaars in Arboretum Kalmthout, 1992. 
  Copyright: Frans Rombouts 



Programma zaterdag 24 november 2018 
 

15.00 uur Themawandeling met gids, vertrek aan de vuurschaal aan de ingang van de tuin. 
16.30 uur Boomplanting in de Blauwe tuin, gevolgd door warm appelsap rond de vuurschaal. 
 
Inschrijven voor de wandeling met gids en de boomplanting is niet nodig. 

PRAKTISCHE INFO 

Contact- & bezoekadres 
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout, België 

T +32 (0)3 666 67 41 
E info@arboretumkalmthout.be 
 

Openingstijden 
Dagelijks van 10 tot 17 uur 
 

Toegangsprijzen 
Volwassenen 7 euro, studenten 5 euro, jaarkaarthouders en kinderen gratis 
 
Bereikbaarheid 
Het NMBS station van Kalmthout ligt op 200 m van de ingang van Arboretum Kalmthout. 
De Fietsostrade F14 Essen-Antwerpen ligt naast het domein. 
Eigen parking + extra parking aan NMBS station Kalmthout. 

Meer informatie bereikbaarheid op de website 
 
Meer info 
www.arboretumkalmthout.be 

www.facebook.com/arboretumkalmthout 
https://twitter.com/arboretumkalmt @arboretumkalmt #arboretumkalmthout 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Beleidsverantwoordelijke 
Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor Arboretum Kalmthout 
 
Contact materiaal 
Brigitte Vandenbergh, T +32 (0)3 666 67 41, E brigitte.vandenbergh@arboretumkalmthout.be 
Eva D’haenens, T +32 (0)3 666 67 41, E eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be 

 
Contact interviews 
Ir. Abraham Rammeloo BNT 

Conservator Arboretum Kalmthout 
T +32 (0)498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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