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Vlinderpoppenkast – Familietip! 
VOLG LIVE de geboorte van tientallen koninginnenpages, t/m 22 mei 2022, 

Kalmthout 
 
Ooit al eens een vlinder geboren zien worden? Dit is je kans! Kom deze week naar Arboretum 
Kalmthout en neem een kijkje in de vlindertuin. Daar staat een heuse vlinderpoppenkast. Je vindt er 

een verzameling poppen van de koninginnenpage, de grootste, en eerder zeldzaam geworden, 
dagvlinder uit onze streken. De pop-fase is die tussen rups en vlinder. 
 

Eind april werden er 72 koninginnenpage-poppen in de kleine serrekast tentoongesteld, waarvan er 
ondertussen ruim dertig vlinders geboren en uitgevlogen zijn. Als alles goed gaat en wanneer de 
temperaturen warm en constant blijven, zullen er in Arboretum Kalmthout de komende dagen nog 
tientallen koninginnenpages uitvliegen. Je kunt het allemaal van dichtbij zien gebeuren aan de 
vlinderpoppenkast, die beschut staat onder het paviljoen in de vlindertuin. Eénmaal per dag worden de 
pas geboren vlinders vrijgelaten in de natuur. Door het aanhoudende zonnige weer, volgen de 

vlindergeboortes elkaar in sneltempo op. Je hebt nog even de kans om er verschillende uit hun 
winterjas te zien kruipen, maar wacht zeker niet te lang om dit wonderlijke natuurfenomeen mee te 
maken. 
 
Arboretum Kalmthout is elke dag open van 10 tot 17 uur. Info & tickets www.arboretumkalmthout.be 

 
  De vlinderpoppenkast is een creatie van Kalmthouts kunstenaar en natuurliefhebber Gilbert Uitdenhouwen, die zich 
al meer dan 20 jaar passioneel inzet om de koninginnenpage te helpen overleven. Je vindt hem elke dag bij de 
vlinderpoppenkast, waar hij bezoekers graag een woordje uitleg geeft bij zijn kraamkliniek. 
  Copyright: Arboretum Kalmthout 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/vlinderpoppenkast.period_1.html


 
  Een pas geboren koninginnenpage in de vlinderpoppenkast van Arboretum Kalmthout. 
  Copyright: Arboretum Kalmthout 

Weetje: Van eitje tot vlinder. Het leven van een koninginnenpage in 7 stappen 
 
1. Mama koninginnenpage legt eitjes op een plant die haar baby’s lekker zullen vinden. 
2. Uit een eitje kruipt een rups.  
3. De rups eet zich lekker dik en groeit, en groeit. Hij vervelt wel vier keer. Zijn te kleine vel eet 

hij op.  
4. De rups kruipt in een donker hoekje op een stokje of een plant. Hij spint enkele draadjes 

waarmee hij zichzelf stevig vastbindt: één draadje aan zijn onderkant en enkele draadjes rond 
zijn hoofd aan de bovenkant. Zo wordt hij pop en is het tijd voor een stevige dut: weken- of 
maandenlang zit de pop schijnbaar onbeweeglijk, maar binnenin verandert de rups in een 
vlinder.  

5. Wanneer het precies warm genoeg is, ontpopt de vlinder zich. Zoals een kuikentje uit het ei 

kruipt, zo kruipt een vlinder uit zijn cocon. Eerst maakt hij een klein gaatje, en daarna komt 
hij stukje bij beetje tevoorschijn.  

6. Daarna kruipt de vlinder zo hoog mogelijk en rust hij enkele uren in de zon terwijl hij zijn 
vleugels openvouwt en oppompt tot ze stevig genoeg zijn. Pas dan vliegt hij de wijde wereld 
in!   

7. De koninginnenpages die in de vlinderpoppenkast van Arboretum Kalmthout geboren worden, 
leven enkele weken. In die tijd planten ze zich voort en leggen ze eitjes. 

 
 
Bezoek deze link en volg in detail hoe het leven van een koninginnenpage verloopt.  
 
Doorgaans vind je koninginnenpages in ecologische tuinen. Ze zijn verlekkerd op het loof van 
onbespoten groenten en kruiden zoals venkel, pastinaak of dille. Maar ook waardplanten zoals 

paardenbloemen en nectarrijke bloemen zoals seringen kunnen hen bekoren. 

https://www.youtube.com/watch?v=ptjLZpHMRU0


 
  Zoals een kuikentje uit het ei kruipt, zo kruipt een vlinder uit de pop. Eerst maakt hij een klein gaatje, daarna komt 
hij stukje bij beetje tevoorschijn. De vlinder rust enkele uren en droogt zijn vleugels in de zon, totdat ze stevig 
genoeg zijn. En dan vliegt hij de wijde wereld in! 
  Copyright: Arboretum Kalmthout 

PRAKTISCHE INFO 

Vlinderpoppenkast 
Nog tot en met 22 mei 2022, elke dag van 10 tot 17 uur 
 
Contact- & bezoekadres 
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout, België 

T +32 (0)3 666 67 41 
E info@arboretumkalmthout.be 
 
Toegangsprijzen tuin (bezoek aan de vlinderpoppenkast inbegrepen) 
volwassenen € 7, senioren € 6, studenten € 5 

jaarkaart- en museumpashouders, RHS-leden en kinderen -12 jaar gratis 

 
Tickets zijn online te koop in de ticket-webshop of aan de balie. 
 
Plantencentrum, cadeau- & boekenshop en cafetaria 
Het plantencentrum, de cadeau- & boekenshop en de cafetaria zijn vrij toegankelijk en elke dag open 
van 10 tot 17 uur, ook op zon- en feestdagen. 
 

Website 
www.arboretumkalmthout.be 
 
Social media 
www.facebook.com/arboretumkalmthout 
twitter.com/arboretumkalmt  
www.instagram.com/arboretumkalmthout  

#arboretumkalmthout 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/vlinderpoppenkast.period_1.html
mailto:info@arboretumkalmthout.be
https://webshop.arboretumkalmthout.be/Exhibitions/Overview
http://www.arboretumkalmthout.be/
http://www.facebook.com/arboretumkalmthout
https://twitter.com/arboretumkalmt
https://www.instagram.com/arboretumkalmthout/


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 over bereikbaarheid vind je op de website. 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Download beelden in hoge resolutie via wetransfer 

https://we.tl/t-cASnEXzNiv  
 
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 

Gilbert Uitdenhouwen 
T +32 (0)496 33 26 59 
 
Ir. Abraham Rammeloo BNT 
conservator-directeur Arboretum Kalmthout 
T +32 (0)498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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