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Arboretum Kalmthout 

 

 

Lente in Arboretum Kalmthout 
Familietips voor de paasvakantie – maart & april 2023 

 

Beleef de lente voluit in provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout, een 13,5 hectare botanisch 
paradijs. Japanse kerselaars tonen hun bloesems, magnolia’s openen hun opvallende en elegante 
bloemen, vlinders maken zich klaar om te ontpoppen … 
  
In de paasvakantie kunnen kinderen en hun familie elke dag komen meespelen met de 

paasspeurtocht. Plantenliefhebbers kunnen op de Plantendag van zondag 16 april genieten van een 
uitgebreid aanbod aan bijzondere tuinplanten, gepresenteerd door de beste standhouders uit binnen- 
en buitenland. Uitkijken dus naar een goed gevuld en lentefris voorjaar in Arboretum Kalmthout! 

Paasvakantie 

Paasspeurtocht 
25 maart > 16 april 2023, 10-17 uur 

 
Niet minder dan 100 afbeeldingen van paaseieren hangen vrolijk te wapperen in de bijzondere bomen 
en struiken van Arboretum Kalmthout. Spring, huppel of wandel van het ene naar het andere ei en 
ontdek zo de hele tuin. Onderweg kom je paashazen tegen die je vragen om iets te doen of die 

spelletjes met je willen spelen. Na de speurtocht wacht je nog een smakelijke verrassing! Een 
superleuke activiteit in de paasvakantie voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun familie. 
  
Kinderen jonger dan 12 jaar bezoeken de tuin gratis, een speurkaart kost € 2,50. 
 

Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

 
  Niets leuker voor kinderen dan in de paasvakantie eropuit te trekken, eitjes te tellen en spelletjes te spelen in de 

tuin van Arboretum Kalmthout. Ook de vrolijke paashazen zijn weer van de partij. 

  Copyright: Arboretum Kalmthout 

http://www.arboretumkalmthout.be/


Themawandeling: Feestdagen en rituelen in bomensymboliek 
zondag 9 april 2023 (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? 
 
Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

Seizoenswandeling: lente 
maandag 10 april 2023 (paasmaandag), 14-15.30 uur 
 
De arboretumtuin schittert in ieder seizoen. In deze seizoenswandeling toont gids Marleen Van Noten 
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 

  

Plantendag 
zondag 16 april 2023, 10-17 uur 

 
Wil je je tuin aanplanten, je bloembakken vullen of ben je op zoek naar niet-alledaagse groenten? 
Kom dan snuisteren op de plantendag van Arboretum Kalmthout tussen een vijftigtal kramen 
boordevol bijzondere voorjaarsbloeiers, kruiden, éénjarigen, bloembollen, vaste planten, kleinfruit, 
struiken en bomen … Je kunt er op één dag terecht bij de allerbeste kwekers van België en omstreken 

voor allerhande tuinplanten en botanische zeldzaamheden. In het kader van de prachtige 
arboretumtuin kun je meteen ook inspiratie opdoen. Zin om het 13,5 hectare domein met een gids te 
verkennen, dan kun je tijdens de plantendag elk uur aansluiten bij één van de rondleidingen, gratis en 
zonder reserveren. 
  
Koop je tickets vooraf online aan een voordeliger tarief dan aan de dagkassa. Met je e-ticket loop je 
bovendien vlotter door naar de ticketcontrole. De toegang tot de tuin is inbegrepen. 
 

Info & tickets: www.arboretumkalmthout.be 

http://www.arboretumkalmthout.be/
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    Als oudste plantenbeurs van België is de Plantendag van Arboretum Kalmthout een niet te missen evenement voor 

elke bloem- en plantenliefhebber. 

  Copyright: Arboretum Kalmthout 

Vanaf april 

De kerselaars bloeien 

1 april > 30 april 2023, 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! De bloeiperiode hangt af van 
het weer: hoe warmer, hoe vroeger de bloei, maar wind en late vorst kunnen voor een korter 

bloemenfeest zorgen. Een uitgestippelde route langs de mooiste exemplaren leidt je onder wolken van 
bloesems doorheen de lentetuin. 
 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

Piknikfabrik 

1 april > 30 september 2023, 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 of in de Gloriëtte. 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 

  

Doe de #paardenbloemchallenge2023 

15 april > 15 mei 2023, doorlopend 
 

http://www.arboretumkalmthout.be/
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Op dit moment bloeien de paardenbloemen. We dagen je uit om er mee aan de slag te gaan. Maak 
een originele foto met de schaduw van paardenbloemen. Laat vrienden, familie, huisdieren, kinderen 

of attributen gerust mee figureren. Deel jouw leukste schaduwfoto met #paardenbloemchallenge2023 
op Instagram. De wedstrijd loopt van 15 april tot en met 15 mei 2023. Je kunt er een Zakgids 
Stoepplanten mee winnen. Elke week kiezen we 3 nieuwe winnaars uit. 
 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

 
 

Vlinderpoppenkast 

27 april > 21 mei 2023, 10-17 uur 
 

Kom je in deze periode naar Arboretum Kalmthout, neem dan zeker een kijkje in het paviljoen van de 
vlindertuin. Daar staat een heuse poppenkast, maar niet van de soort die je verwacht. Je vindt er 
namelijk een verzameling poppen van de koninginnenpage, de grootste dagvlinder uit onze streken. 
De popfase is die tussen rups en vlinder. Als alles goed gaat, zullen er in Arboretum Kalmthout 

tientallen koninginnenpages uitvliegen. 
  
Wanneer er vlinders geboren zijn, zal vlindermeester Gilbert Uitdenhouwen ze die dag om 14 uur 
vrijlaten. 
 

Meer info: 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. 
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In de galerie 

Flower Power – Beatrix Frederiks 

> t/m 16 april 2023, 10-17 uur 

 
Beatrix Frederiks (NL) is sinds ruim 20 jaar beeldend kunstenaar. Haar werk moet je raken 'als een 
verliefdheid', zo schrijft ze op haar website. Zij is bekend van haar tulpenschilderijen voor de 
Wereldtentoonstelling in Japan, en ook haar schilderijen met struisvogels zorgen steevast voor een 

glimlach bij de aanschouwer. Voor haar tentoonstelling in Arboretum Kalmthout maakte Beatrix 
Frederiks een selectie met als onderwerp Flower Power. Nog tot en met 16 april dagelijks te 
bezichtigen in de galerie. Gratis toegang, op 16 april enkel met je ticket voor de plantendag. 
 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

Schaduwplanten uitgelicht – Vereniging van Botanisch Kunstenaars 
Nederland 

22 april > 25 juni 2023, 10-17 uur 
 
Voor botanische kunstenaars zijn schaduwplanten een extra uitdaging om te portretteren: de vaak 
intense bloemkleuren of juist het kraakheldere wit in zijn volle frisheid, de glans, de structuur en de 

sappigheid van het blad dat vol leven uit de grond barst ... elke soort heeft z'n onderscheidende 
details. Met penseel of potlood, een scherp oog, veel vaardigheid en geduld legden veertig leden van 
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland evenveel schaduwplanten vast die ze met veel 
plezier tentoon stellen in de galerie. 
De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland werd in 2006 opgericht onder de inspirerende 

leiding van Anita Walsmit Sachs, hoofd van de tekenkamer van het Herbarium van de Rijks 
Universiteit Leiden. 
  

http://www.arboretumkalmthout.be/
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De tentoonstelling is elke dag van 10 tot 17 uur vrij toegankelijk in de galerie van Arboretum 
Kalmthout. 

 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

Workshops 

Kom op verhaal – Elselien Dijkstra 

23 april, 14 mei of 11 juni 2023, 9.30-12.30 uur 
 

Ben je op zoek naar schrijfplezier en wil je graag je verhalen delen met anderen? Filosofe en 
schrijfcoach Elselien Dijkstra denkt samen met jou na over waar inspiratie vandaan komt. Je maakt je 
schrijfspieren los met schrijfoefeningen en fragmenten van bekende schrijvers. Daarna werk je op 
eigen tempo aan opdrachten in de arboretumtuin en ontdek je drie essentiële bouwstenen van een 
kort verhaal. Aan het eind van de workshop deel je je ideeën met elkaar, en kun je thuis je verhaal 

verder uitwerken. 
  
Keuze uit 3 sessies, apart te volgen of in een reeks. 
 

Info & inschrijven: www.arboretumkalmthout.be 

Verbind je energie met de natuur – Dr. Claire Elouard 

29 of 30 april 2023, 9-17 uur 
 
Dat een wandeling in de natuur deugd doet, is geen geheim. Maar hoe kun je écht de energie van de 
natuur voelen en ervaren? Onder professionele begeleiding van Dr. Claire Elouard leer je stapsgewijs 
hoe je de energie van bomen en de natuur kunt begrijpen en gebruiken. Veel ervaringsgerichte 

oefeningen dus je hebt geen voorkennis nodig, enkel een basiskennis van het Engels omwille van de 
voertaal van de workshop, en een gezonde openheid en nieuwsgierigheid. 
  
Keuze uit twee workshopdata. 

 
Info & inschrijven: www.arboretumkalmthout.be 

 
De Franse Dr. Claire Edouard is biologe en doctoreerde in ecologie. Haar diepe verbinding met de natuur door 

ervaringen uit veldonderzoeken in Azië deelt ze via haar workshops. 
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BOTANISCH PARADIJS SINDS 1856 

Provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout is een wonderlijke plek. Sinds 1856 zijn er in 
de 13,5 hectare bomentuin ruim 11.000 plantensoorten uit de hele wereld verzameld. De winter is een 
bijzondere periode want dan bloeien de toverhazelaars, de grootste en de oudste collectie op het 

Europese vasteland. Info & tickets www.arboretumkalmthout.be 
  
Elke dag open 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 
 

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. 
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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 
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