
 

Evenementenkalender 
Arboretum Kalmthout  

 

 

Lente in Arboretum Kalmthout 
familietips voor de paasvakantie - maart & april 2022 

 
De lente komt er in sneltempo aan, en dat is ook te merken in het provinciaal groendomein Arboretum 

Kalmthout. Kerselaars en magnolia's openen hun geurige bloemen. Fris loof, jonge blaadjes en 
bolgewasjes lichten de borders op. De zachte temperaturen zijn ideaal om te genieten van een 
lentewandeling in de arboretumtuin. 

 
In de paasvakantie verwent Arboretum Kalmthout kinderen en hun familie met een paasspeurtocht. 
Plantenliefhebbers kunnen op zondag 10 april weer terecht op de eerste plantendag van het jaar.   

Paasvakantie 

Paasspeurtocht 
26 maart > 18 april 2022, 10-17 uur 
 
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en hun familie samen genieten van de eerste lentedagen en 

meespelen met een leuke paasspeurtocht. Overal in de arboretumtuin hebben de tuiniers kleurrijke 
afbeeldingen van paaseieren verstopt. Met een speurkaart in de hand tellen de jonge speurders zoveel 
mogelijk eieren bij elkaar. Als beloning wacht hen een chocolade verrassing. En ook de striphelden 

Suske & Wiske brengen vanuit het Kalmthouts Suske en Wiske Kindermuseum extra opdrachten mee. 
Pret verzekerd voor jong en oud! 
 

Kinderen jonger dan 12 jaar bezoeken de tuin gratis, een speurkaart kost € 2,50. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 

 

http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/paasspeurtocht-2022.period_1.html


  In de paasvakantie trekken opnieuw honderden kinderen erop uit om eitjes te tellen in de tuin van Arboretum 
Kalmthout. Dit keer in het gezelschap van enkele paashazen en de Kalmthoutse striphelden Suske & Wiske. 
  Copyright: Arboretum Kalmthout 

Plantendag 
zondag 10 april 2022, 10-17 uur  
 
Arboretum Kalmthout verwelkomt plantenliefhebbers op zondag 10 april 2022 met de eerste plantendag 
van het jaar. Gespecialiseerde standhouders uit België en Nederland presenteren er hun mooiste en 
meest bijzondere tuinplanten. Voorjaarsbloeiers, kruiden, éénjarigen, bloembollen, vaste planten, 
kleinfruit, struiken en bomen … Voor elke tuin, gevel, terras of vensterbank valt er wel een aanwinst te 
ontdekken. In het kader van de prachtige arboretumtuin kun je meteen ook inspiratie opdoen. 

Wie zin heeft om het 13,5 ha domein met een gids te verkennen, kan elk uur aansluiten bij één van de 

rondleidingen, gratis en zonder reserveren. 
 
Tickets voor de plantendag zijn vooraf online te koop en geven voorrang aan de ticketcontrole. De 
toegang tot de tuin is inbegrepen. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 

 
  Als oudste plantenbeurs van België is de Plantendag van Arboretum Kalmthout een niet te missen evenement voor 
elke bloem- en plantenliefhebber. 
Copyright: Arboretum Kalmthout 

Themawandeling: Feestdagen en rituelen in bomensymboliek 
zondag 17 april 2022 (Pasen), 14-15.30 uur  

 
Ter gelegenheid van Pasen vertelt gids Miet Wymeersch over de symboliek van de bomen. Bomen 
hebben altijd een centrale rol vervuld in het leven van de mens. Heilige bomen vindt men door de 

eeuwen heen bij alle volkeren en in alle werelddelen. We beseffen het misschien niet meer, maar in ons 
dagelijks leven vinden we nog vele rituelen en symbolen uit het voorchristelijke natuurgeloof. Bijna al 
onze kerkelijke en burgerlijke feestdagen hebben een Keltisch-Germaanse oorsprong die verwijst naar 
een boom. Iedereen kent de kerstboom. Maar wat zijn geboortebomen, meibomen en spijkerbomen? 

http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-voorjaar-2022.period_1.html


 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 

Seizoenswandeling: lente 
maandag 18 april 2022 (paasmaandag), 14-15.30 uur  
 
De arboretumtuin schittert in ieder seizoen. In deze seizoenswandeling toont gids Gerlinde Van der 
Auwera je de mooiste plekken in het 13,5 hectare groendomein. Ze vertelt daarbij over de boeiende 
ontstaansgeschiedenis en de plantencollectie van Arboretum Kalmthout. Maak een heerlijke 

lentewandeling langs Japanse esdoorns en geniet van de bloesems van bijzondere kerselaars en andere 
vrolijke voorjaarsbloeiers. Je krijgt interessante weetjes over het leven van bomen en planten doorheen 
de vier seizoenen. 
 

Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 

Vanaf nu 

De kerselaars bloeien 
> tot en met 30 april 2022, 10-17 uur 
 
Iets meer dan 60 jaar geleden plantten Jelena en Robert De Belder, grondleggers van Arboretum 
Kalmthout, de eerste Japanse kerselaars in de arboretumtuin. Het zijn nu oude en monumentale 

sierkersen. Later introduceerden ze vele nieuwe en vaak eigen selecties. Door de grote variatie aan 
Japanse kerselaars staan er op ieder moment van de lente wel in bloei! Een uitgestippelde route langs 
de mooiste exemplaren leidt bezoekers doorheen de lentetuin. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 

 
  Bezoekers volgen de kerselaarsroute doorheen de arboretumtuin en laten zich betoveren door wolken van 
bloesems. 
  Copyright: Arboretum Kalmthout 

http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/themawandeling--feestdagen-en-rituelen-in-bomensymboliek.period_1.html
http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/seizoenswandeling--lente.period_1.html
http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/kerselaars-bloeien.period_1.html


Vanaf april 

Workshop botanisch tekenen 

28 april 2022, 9.30-16 uur  
 

Waar beter een workshop botanisch tekenen volgen dan in een botanische tuin? Schilder Jenny Van 
Gimst leert beginners en gevorderden verschillende teken- en aquareltechnieken aan. Inspiratie is er 
uiteraard in overvloed te vinden in de arboretumtuin. 
 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be of kalenderbericht 
Extra data: 16 juni en 15 september 2022 

Piknikfabrik 

1 april > 30 september 2022, 10-17 uur  
 
Zin in een gezellige picknick, een babbel met familie of vrienden en een wandeling door de 
arboretumtuin? De Piknikfabrik levert kant-en-klare lunchpakketten voor groepen van 8 tot 20 personen 
in het paviljoen van de vlindertuin. Hapjes en drankjes worden met zoveel mogelijk (bio-)producten uit 
de korte keten bereid. Picknicks zijn steeds vooraf te reserveren, contacteer hiervoor rechtstreeks de 

Piknikfabrik. 
 
Meer info: www.piknikfabrik.be 

ALGEMENE 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, ook op zon- en feestdagen. 
 
Vragen? Lees de FAQ’s 

Op de website vind je een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen. 
 
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 

 
Website 
www.arboretumkalmthout.be 
 
Social media 
www.facebook.com/arboretumkalmthout 

twitter.com/arboretumkalmt  
www.instagram.com/arboretumkalmthout  
#arboretumkalmthout 

ALGEMENE PERSINFO EVENEMENTEN 

Contact materiaal 
Eva D’haenens, T +32 (0)3 666 67 41, E eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be 

Leen Creve, T +32 (0)3 666 67 41, E leen.creve@arboretumkalmthout.be 
 
Contact interviews 
Ir. Abraham Rammeloo BNT 

http://www.arboretumkalmthout.be/
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/workshop-botanisch-tekenen5.period_1.html
http://www.piknikfabrik.be/
mailto:info@arboretumkalmthout.be
https://www.arboretumkalmthout.be/registreren-en-veelgestelde-vragen.html
https://www.arboretumkalmthout.be/Bereikbaarheid.html/nl/entiteiten/provinciaal/dvt/arboretum-kalmthout/arboretum-kalmthout.html
http://www.arboretumkalmthout.be/
http://www.facebook.com/arboretumkalmthout
https://twitter.com/arboretumkalmt
https://www.instagram.com/arboretumkalmthout/
mailto:eva.dhaenens@arboretumkalmthout.be
mailto:leen.creve@arboretumkalmthout.be


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

 

       

 

mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
http://www.arbnet.org/morton-register/arboretum-kalmthout
https://www.greatgardensoftheworld.com/gardens/arboretum-kalmthout/
https://www.rhs.org.uk/
https://www.rhs.org.uk/gardens/partner-gardens/rhs-partner-garden-of-the-year/rhs-partner-garden-of-the-year-winners

