
 

 

Evenementenkalender 
Arboretum Kalmthout 

 

 

Winter in Arboretum Kalmthout 
speurtocht, tentoonstellingen, wandelingen – dec 2022 > feb 2023 

 
De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere tijd. Wanneer de meeste andere 

tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de vele winterbloeiende 

planten. Coniferen en groenblijvers maken zich op voor het seizoen. Bessen, bottels en maretak 
zorgen voor dat tikje kerstgevoel. En de toverhazelaars, ja die zijn werkelijk betoverend. De eerste 
bloeien al tijdens de kerstvakantie, en gaan spectaculair door tot eind februari. 
 
In de kerstvakantie verwent Arboretum Kalmthout kinderen en hun familie met 
een winterspeurtocht over de kabouters van Rien Poortvliet. Liefhebbers van de combinatie van 

planten en design kunnen terecht in het Vangeertenhof voor de tentoonstelling Avocado/Design voor 
zaad. Ontdek deze en vele andere hoogtepunten van de winter in Arboretum Kalmthout. 
  
Info activiteiten: www.arboretumkalmthout.be 

Kerstvakantie – dec ’22 > jan ’23 

Op stap met kabouters (Rien Poortvliet) 
WINTERSPEURTOCHT 17 december 2022 t/m 8 januari 2023, 10 > 17 uur 
 
Mogen we je een geheimpje verklappen? Al jaren wonen er kabouters in de tuin van Arboretum 
Kalmthout. Ze helpen met tuinieren, hangen naamkaartjes aan de bomen, helpen zieke vogels en 

egels verzorgen, en doen nog zo veel meer. Normaal verstoppen ze zich maar deze winter mag je mee 
op stap. Neem een kaboutertje en volg de kabouterwegwijzers in de tuin. Zie je een rode 
kaboutermuts, dan is het tijd voor een spelletje of een opdracht. Van de kabouters zelf leer je 
onderweg hoe zij leven en hoe ze zorg dragen voor de dieren en de natuur. Op het einde van de 
speurtocht mag je jezelf een echte arboretumkabouter noemen! 
  
Doe je winterjas en je laarzen of stapschoenen aan, en beleef tijdens de kerstvakantie enkele uurtjes 

buitenplezier. Ideaal voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun familie. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 
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  De kabouters van Rien Poortvliet nodigen je deze winter in Arboretum Kalmthout uit! Ontdek hun geheime wereld, 
kom spelen en speuren en word een echte natuur- en kaboutervriend. 
  Copyright: © Arboretum Kalmthout 

Avocado/Design voor zaad 
TENTOONSTELLING 17 december 2022 t/m 8 januari 2023, 10 > 17 uur 
 
Hippe koks en gezondheidsgoeroes prijzen de avocado de hemel in als superfood. Het verhaal van de 
groene, zachte vrucht is er één van superlatieven. Het is niet alleen lekker en gezond, maar ook een 
plezier om je eigen plant uit de pit op te kweken. Designers van over de hele wereld weten dat, en 

springen op de avocado-hype. Zonder de ogen af te wenden van de negatieve gevolgen van de 
massateelt wereldwijd, wil de tentoonstelling Avocado/Design voor zaad je in de eerste plaats zelf aan 
het kweken zetten. Ontwerpen voor pithouders in 101 kleuren, vormen en materialen helpen je het 
hele kweekproces in stijl te laten gebeuren. Kom je ogen de kost geven en bewonder een uitgebreide 
designcollectie in Arboretum Kalmthout. Aan inspiratie geen gebrek, en misschien bedenk je wel je 
eigen ontwerp! 
  
Avocado/Design voor zaad is terug van weggeweest! In 2020 moest deze tentoonstelling één dag na 
de opening alweer sluiten door het losbarsten van de coronacrisis. Nu is hij voluit te bewonderen in 

een nieuwe opstelling in het Vangeertenhof van Arboretum Kalmthout. 
  
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html


 
  De avocadoplant inspireert wereldwijd designers tot onnoemelijk veel ontwerpen voor pithouders om thuis je eigen 
exemplaar op water te kweken. 

  Copyright: © Ilex Studio, London. Photograph: Ewa Dudek. All rights reserved. 

Januari 2023 

Hamamelisfeesten 

WANDELROUTE & RONDLEIDINGEN, 5 januari t/m 26 februari 2023, 10 > 17 uur 

 
Toverhazelaars, Hamamelis, bloeien in de herfst of in de winter, ongeacht koude of sneeuw. Ze 
hebben gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, maar heerlijk zoet 
parfum. De verzameling toverhazelaars in Arboretum Kalmthout is de grootste in heel Europa en bevat 
enkele van de oudste exemplaren. Een bewegwijzerde Hamamamelisroute leidt je langs de bloeiende 
toverhazelaars en onderweg vertellen ze zélf hun verhaal. De route brengt je ook langs andere 
winterbloeiende planten zoals winterzoet, sneeuwklokjes en helleborus. Tijdens de Hamamelisfeesten 

staat er elke dag om 14 uur een gids klaar om je rond te leiden. Het aantal deelnemers per 
rondleiding is beperkt, dus koop je ticket voor de rondleiding vooraf via de website of aan de balie. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

Miss Hamamelis 2023 

WEDSTRIJD 29 januari 2023, 10 > 17 uur 
 

Fier op je eigen bloeiende toverhazelaar? Ding mee naar de titel van Miss Hamamelis 2023 en breng 
een bloeiende tak Hamamelis uit jouw tuin naar Arboretum Kalmthout. Deelnemende takjes worden op 
zondag 29 januari 2023 in het onthaalgebouw tentoongesteld. Een professionele jury en het publiek 
kiest en bekroont ze met ‘Miss Hamamelis 2023’. Er zijn verschillende categorieën voor de beste kleur 
of geur. Om 15 uur worden de winnaars door de jury bekend gemaakt. Voor elke inzender van een 
winnend takje is er een passende prijs. Hoe je gratis kunt deelnemen, lees je op de website van 

Arboretum Kalmthout. 
 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html


 
  Een uitgestippelde route in de tuin van Arboretum Kalmthout leidt je langs bloeiende toverhazelaars. Tijdens de 
Hamamelisfeesten kunnen bezoekers ook aansluiten bij een betalende rondleiding met een gids (elke dag om 14 uur) 
of reserveren voor een rondleiding op een dag en uur naar keuze. 
  Copyright: © Arboretum Kalmthout 

Natuur in textiel 
TENTOONSTELLING 7 januari t/m 26 februari 2023, 10 > 17 uur 
 
Textielkunstenares Mia Nelen pleit met haar werken voor een opwaardering van de textielkunst, een 
eeuwenoude kunstvorm die Mia eigentijds invult met gerecycleerde stoffen en andere hergebruikte 
materialen. Als kunstmateriaal bieden zij immers onbegrensde artistieke mogelijkheden om te 

assembleren tot wandcollages, waarin de kunstenares ook vondsten uit de natuur verwerkt. De galerie 
van Arboretum Kalmthout is voor Mia Nelen dus een perfecte plek om de schoonheid van de natuur en 
de eigenheid van stoffen en textiel te komen ervaren. Elke dag van 10 tot 17 uur, gratis toegang. 
 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

Poëzieweek: Nieuw tuingedicht van Bart Moeyaert 
GEDICHTENDAG 26 januari 2023, 10 > 17 uur 
 
De laatste donderdag van januari is traditioneel Gedichtendag. Sinds 2013 betekent Gedichtendag ook 
de start van de Poëzieweek. Tijdens Poëzieweek bundelen vele poëziepartners in Vlaanderen en 
Nederland de krachten om poëzie onder de aandacht te brengen. Ook in Arboretum Kalmthout vind je 
die week -en nog lang erna- poëzie in de tuin, met een gloednieuw tuingedicht in de Gloriëtte, dat 
Kalmthoutenaar Bart Moeyaert speciaal voor het arboretum schreef. Het gedicht brengt voor de 

bezoeker een moment van rust tijdens een wandeling door de arboretumtuin. Wie op 26 januari de 
tuin bezoekt, krijgt ter gelegenheid van Gedichtendag een postkaart met een gedicht. 
 

Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

Februari 2023 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html


Sneeuwklokjesdagen 

WANDELROUTE 11 t/m 26 februari 2023, 10 > 17 uur 
 
Het festivalseizoen van de sneeuwklokjes is aangebroken: met duizenden tegelijk duiken ze op onder 
statige bomen in het arboretum. Samen vormen ze prachtige tapijten vol zachtjes knikkende kopjes, 
meewiegend in de ijzige wind. Kom je tijdens de Sneeuwklokjesdagen naar Arboretum Kalmthout, dan 

leidt een uitgestippelde route je langsheen verschillende soorten sneeuwklokjes, of Galanthus. Want 
sneeuwklokjes bestaan er in duizenden verschillende soorten. Op zaterdag 11 februari worden 
liefhebbers en galanthofielen verwend met lezingen en een sneeuwklokjesverzamelaarsdag, een beurs 
met gespecialiseerde kwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

Sneeuwklokjesverzamelaarsdag 

BEURS 11 februari 2023, 11 > 15.30 uur 
 
Op zaterdag 11 februari 2023 verzamelt de crème de la crème van de sneeuwklokjesverkopers zich in 
Arboretum Kalmthout om er hun mooiste Galanthus te verkopen. Je kunt die dag, net als de hele 
maand februari, komen wandelen in de arboretumtuin langs duizenden bloeiende sneeuwklokjes. De 
beurs gaat overdekt door in de loods van Arboretum Kalmthout, van 11 tot 15.30 uur. Toegang 

inbegrepen in toegangsticket voor de tuin. 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

 
  Duizenden sneeuwklokjes komen vrolijk tevoorschijn in de arboretumtuin, waar de uitgebreide collectie van 
botanische soorten en hun vele cultuurvariëteiten de grote diversiteit van dit winterbloeiertje tonen. 
  Copyright: © Arboretum Kalmthout 

ALGEMENE PRAKTISCHE INFO 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.html


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

T +32 (0)3 666 67 41 
E info@arboretumkalmthout.be 
 
Openingstijden 
Elke dag doorlopend van 10 tot 17 uur, enkel gesloten op 25 december en 1 januari. 
  
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 over 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 

Interviews en foto- of filmreportages zijn steeds mogelijk op afspraak, ook buiten de openingstijden. 
  
Download HR foto’s via wetransfer tot 7 dagen na de verzenddatum: 
https://we.tl/t-o2utgWvEZy 
  
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 
conservator-directeur Arboretum Kalmthout 
T +32 (0)498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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