
Agendatip 
Arboretum Kalmthout 

 

 

Plantendag in tijden van klimaatverandering 

Plantendag najaar, zondag 2 oktober 2022, 10 tot 17 uur, Kalmthout 

 
Welke bloemen, bomen of kruiden plant je best in 2022? Inspiratie voor tuinieren voor de 
toekomst valt er aanstaande zondag volop te rapen tijdens de Plantendag van Arboretum 
Kalmthout. Van eetbare, klimaatrobuuste planten tot bijzondere sierplanten, botanische 
rariteiten en erfgoedsoorten ... Er valt heel wat te ontdekken op deze oudste plantendag 
van België. 
 
Afgelopen zomer was warm en droog. Heel wat planten die het voorheen goed deden in onze tuinen of 
op onze terrassen kregen verdorde bladeren, bloeiden nauwelijks of gingen zelfs dood. Nu de herfst 
begonnen is, wordt de échte schade zichtbaar. Gazons zijn ondertussen grotendeels hersteld, 
sommige planten kenden zelfs een late bloei, maar toch kwamen de stevige regendagen van 
september voor vele bomen, struiken en vaste planten te laat. 
  
Bijzondere planten, recht van bij de kweker 
  
Klimaatrobuustheid is een van dé thema’s bij verschillende standhouders op de plantendag. Omdat 
vele van deze standhouders hun planten vermeerderen en kweken, kennen ze deze door en door en 
kunnen ze heel gericht advies en tuintips geven. In het eigen plantencentrum van Arboretum 
Kalmthout is er alvast een selectie gemaakt van hittebestendige en klimaatrobuuste planten. 
  
Ook eetbare planten, bessenstruiken, groenten, noten- en kastanjebomen zijn op de plantendag te 
vinden. Sommige exotische vruchten blijken vandaag te kunnen overleven in ons klimaat, daar waar 
dat vroeger niet mogelijk was. 
  
Verder vind je op de plantendag ook echte botanische rariteiten: van oude en klassieke rozen die tot 
in oktober bloeien, tot bijzondere cultivars van sierplanten die je in het reguliere tuincentrum niet zal 
tegenkomen, recht van de kweker.  

 

 

De plantendag van Arboretum Kalmthout is een ideale gelegenheid om te grasduinen tussen nieuwigheden en om 

aanwinsten meteen erna een plekje te geven in de eigen tuin.  
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Nu aanplanten geeft voorsprong 



 
Het najaar is de beste planttijd. Wie nu plant, wint. In het najaar gaan de meeste planten in rust, 
maar ondergronds gaat de activiteit nog een hele tijd door. De bodem is warm waardoor de wortels 
van de pas aangeplante bomen, struiken, bollen en vaste planten vlot doorgroeien. Goed ingewortelde 
planten zijn in het voorjaar sneller opnieuw aan de groei en hoeven minder of zelfs helemaal geen 
extra water. Wie slim is, plant dus in het najaar en stopt er zo vroeg mogelijk mee in het voorjaar. 
  
“Het bijzondere aan de plantendag van Arboretum Kalmthout is dat het écht om planten gaat”, 
benadrukt Abraham Rammeloo, conservator en directeur. “Een selectiecomité beslist over welke 
standhouders mogen komen, waardoor de kwaliteit van het aanbod hoog blijft. En ook op de dag zelf 
wordt het aanbod nauwlettend gecontroleerd door leden van ons wetenschappelijk comité. Het 
bijzondere is ook dat er zowel standhouders komen die al meer dan dertig jaar aanwezig zijn, als 
piepjonge kwekers die de toekomst in handen willen nemen. Die dynamiek is geweldig om te zien. We 
kijken er, samen met ons team van meer dan vijftig medewerkers en vrijwilligers, naar uit om weer 
duizenden bezoekers te ontvangen”. 
  

De allerbeste plantenkwekers 
 
Je ontmoet op de plantendag van Kalmthout in één keer zo’n veertig standhouders, de allerbeste 
plantenkwekers uit België en omstreken. Elk brengen ze een variatie aan bijzondere, nieuwe en 
zeldzame tuinplanten en zijn ze specialist binnen hun segment. Aan hun standen krijg je praktische 
tips en professioneel tuinadvies. Kortom, de plantendag is een niet te missen evenement voor iedere 
bloem- en plantenliefhebber! Je kunt om 14 uur ook gratis rondleidingen volgen en uiteraard volop 
genieten van de eerste herfstdagen in de arboretumtuin. 
  
Tickets voor de plantendag zijn online te koop en aan de dagkassa vanaf 9.45 uur. De 
toegang tot de tuin en de tentoonstelling Botanische taferelen is inbegrepen. Gratis rondleidingen met 
een gids om 14 uur in de 13,5 hectare arboretumtuin. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/botanische-taferelen.period_1.html
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-najaar3.period_1.html

