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Kalmthout ligt ten noordwesten van Antwerpen. De vroegere naam was “Calmetholt”. Deze naam kan je nog 

lezen op de muur van het stationsgebouw. Kalmthout was tot begin 20ste eeuw hoofdzakelijk een 

landbouwgemeente. Sinds de aanleg van de spoorweg Antwerpen-Roosendaal in de 19de eeuw is het tot 

woongebied uitgegroeid, omringd door landbouw- en natuurgebieden. Bekend om haar uitgestrekt 

heidegebied en het arboretum. 

Het arboretum is ontstaan uit het proefterrein voor de kwekerij van de Antwerpenaar Charles Van Geert. In 

1952 werd het terrein verkocht aan de gebroeders Georges en Robert De Belder om er een verzameltuin van te 

maken. Sinds 1986 is het arboretum eigendom van de provincie Antwerpen en is één van de 20 provinciale 

groendomeinen. Door het introduceren van vele nieuwe houtachtige planten en het verzamelen van zaden 

groeide deze tuin uit tot een wereldvermaarde botanische tuin  van 12.5 ha met een belangrijke 

wetenschappelijke en educatieve waarde.  Er is een cadeau- en boekenshop. Je kan er ook gekweekte planten 

aankopen. 

De tuin is rolstoeltoegankelijk. Bij zeer langdurige regenval zijn de paden drassig. 

Het arboretum is vlot bereikbaar met de trein. Er is een ruime parking.  

Doel van deze samenkomst : elkaar ontmoeten, bijpraten, luisteren, ervaringen delen, bewegen en gezellig 

samenzijn ! 

Wanneer ? Donderdag 05/05/2022 om 13.45u. Samenkomst aan de hoofdingang. De gids wacht er ons op. 

Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat de gids kan starten om 14.00u. 

Verplicht inschrijven uiterlijk 21 april 2022 via info@copdvzw.be met naam en aantal deelnemers. 

Kom genieten en ervaar de kameraadschap met lotgenoten. We sluiten deze fijne ontmoeting af in de cafetaria 

van het arboretum.  

Contactpersoon :  Greet Eelen  0477 28 94 22 




