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Welkom in 
kalmthout

Fijn dat je de groepsbrochure van de gemeente 
Kalmthout gevonden hebt. Er staat vast iets in dat 
tot de verbeelding spreekt, want Kalmthout is een 
gemeente die gezien mag worden! Wij zijn dan 
ook blij dat we je met deze brochure ‘Samen naar 
Kalmthout’ een zeer uitgebreid gamma van wande-
lingen, fietstochten, musea, eetgelegenheden en 
overnachtingsmogelijkheden kunnen aanbieden. 

Wil je de natuur beter leren kennen? Boek dan een 
wandeling met de natuurgidsen. Ze wijzen je de 
weg in bos, heide en maatjes. Hou je ervan om de 
geschiedenis van onze gemeente te ontdekken? 
Dan raden we je aan om met de toeristische gidsen 
op pad te gaan. De dorpswandelingen nemen je 
mee in het verleden van de verschillende wijken en 
hun bijzondere inwoners. Voor een gezellig onder-
onsje boek je een heerlijke picknick in de natuur of 
maak je per step een tochtje door de Kalmthoutse Heide.
Pak je liever je stalen ros? Dan hebben we ook nog enkele 
leuke fietstochten voor jullie in petto. Het heidelandschap, 
maar ook de groeiende en bloeiende velden en akkers, la-
ten je zeker niet onberoerd. En wil je genieten van een over-
zicht van het turflandschap? Stop dan even aan uitkijktoren 
de ‘Klot’, want van hier heb je een prachtig uitzicht over 
het uitgestrekte gebied ‘De Maatjes’. De plantenpracht van 
Arboretum Kalmthout is ook zeker een bezoek waard. Je 
vindt er in elk seizoen wel iets kleurrijk. In Bijenteeltmuseum 
Kalmthout komen we in de zoemende wereld terecht of 
proeven we de zoete smaak van verse honing. De natuur-
beleving in de Vroente blijft ook een ongelooflijk succes 

voor elke nieuwsgierige natuurliefhebber.Suske en Wiske 
nemen jong en oud mee naar hun museum dat prachtig 
is om te beleven. De fleurige vlinderplekjes zorgen er niet 
alleen voor dat je een bezoekje brengt aan onze gemeente, 
maar ze brengen ook voedsel en bloemenpracht voor onze 
fladderende vriendjes.

Kortom, we hebben een geweldig aanbod voor iedereen 
die Kalmthout een beetje beter wil leren kennen. Zeker de 
moeite waard!

Sandra Hoppenbrouwers, schepen voor toerisme
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kalmthout
Voor BeGinnerS

een korreltje 
GeSchieDeniS

In deze streken werden de eerste dorpskernen gevormd 
vanaf de 4de eeuw na Christus door de Salische Franken 
(Merovingers, later Karolingers). Onder hun bewind werd 
later het hertogdom Brabant opgericht. In Kalmthout 
ontstonden in die periode de eerste dorpskernen. De 
bevolking van die kernen leefde voornamelijk op de 
hogergelegen, vruchtbare gronden, waar ze aan landbouw 
en veeteelt deed.

Op 15 maart 1146 verscheen de naam ‘Calmetholt’ in de 
geschiedenis. In het Italiaanse Trastevere werd in een akte 
vermeld dat de leenheer Arnold van Brabant de helft van 
Calmetholt aan de nieuwe abdij van Tongerlo geschonken 
had. Elf jaar later schonk zijn zoon Arnold II ook de andere 
helft aan de abdij. De paters van de abdij van Tongerlo 
waren een zegen voor de streek. Ze begonnen onmiddellijk 
met het oprichten van boerderijen, het droogleggen van 
moerassen en het in cultuur brengen van woeste gronden, 
bossen en heidevelden.  

De laatste plaatselijke heer onder de abdij van Tongerlo, 
Godfridus Hermans, woonde in de 18de eeuw op het do-
mein ‘De Greef’. Uit die periode stamt de prachtige gelijkna-
mige abdijhoeve, die vandaag nog altijd bestaat.

Tijdens de Franse overheersing (1795-1815) werden de 
witheren van Tongerlo verjaagd en werden alle goederen 
van de abdij geconfisqueerd. De eeuwenoude heerlijk-
heid werd ontbonden en Kalmthout werd een zelfstandige 
gemeente. 

Kalmthout situeert zich in het noorden van Vlaanderen. De Kempense 
heidegemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 6000 ha, bestaat uit vijf 
verschillende wijken (Centrum, Dorp-Heuvel, Achterbroek, Nieuwmoer en Heide) 
en telt iets meer dan 18 500 inwoners.

Kalmthout behoort tot de ‘Noordertuin van Antwerpen’, een aantrekkelijke toeristische regio 
in het noordwesten van de Kempen. De grens met Nederland loopt pal door Grenspark 
Kalmthoutse Heide, dat een belangrijke toegangspoort heeft in Kalmthout. 

Eeuwenlang was Kalmthout dus hoofdzakelijk een 
landbouwgemeente omringd door heidevlakten en 
bossen. Sinds de aanleg van de spoorlijn Antwerpen-
Roosendaal halverwege de 19de eeuw is een groot deel 
van de gemeente tot woongebied uitgegroeid, omringd 
door prachtige landbouw- en natuurgebieden. De trein 
bracht bovendien een toeristische trafiek op gang van 
stadsmensen en kunstenaars, die hier de gezonde lucht en 
de rust kwamen opzoeken. 

Dankzij lokale, historische feiten als de landbouw, de zand- 
en turfontginning, het verpachten van de woeste heide-
gronden, de treinverbinding, de kunstschilders, de dagjes-
mensen (al dan niet Joodse mensen) en de wereldoorlogen, 
beschikken de Kalmthoutse gidsen over een overdaad aan 
verhalen voor schitterende themawandelingen.

3toerisme@kalmthout.be
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Verantwoordelijke uitgever

Pastoor Ballingstraat 41, 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 45 87 00 - info@gentle.be

Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden. Hoewel aan de
opmaak van dit gemeenteplan de grootst mogelijke zorg
is besteed, is de uitgever niet verantwoordelijk voor
eventuele zetfouten

C D

fietS
•  Fietsostrade F14(Antwerpen  Kalmthout  Essen)
•  Fietsknooppuntennetwerk Kempen

trein (nmBS)
•  L-trein Antwerpen - Essen:  

halte Heide, Kijkuit of Kalmthout
•	 	IR-trein	Antwerpen	-	Essen:	 

haltes Heide of Kalmthout

BuS (De lijn)
• lijn 67 (Antwerpen - Essen) 

auto of autocar  
•  E19, richting Breda, afrit 4 (Kalmthout/

St.-Job-in-’t-Goor) N117
•  E19, richting Bergen op Zoom/Havenweg 

A12 - afrit 13 (Stabroek/Putte) N111
•  parkings: station Kalmthout, 

station Heide, Kalmthoutse Heide 
Putsesteenweg, Kalmthoutse Heide 
Verbindingsstraat, Marktplein Kalmthout.

•  kampeerautoterrein (4 plaatsen): 
Kalmthoutse Heide, Putsesteenweg 129-131

BereikBaarheiD
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GiDsenGroePerinGen

•  Toeristische Gidsen Kalmthout
•  Natuurgidsen Regio Kalmthout (Nareka)
•  Gidsen Bijenteeltmuseum Kalmthout
•  Gidsen Arboretum Kalmthout

De gidsen die in Kalmthout actief zijn, brengen onze na-
tuur en geschiedenis tot leven. Het zijn waardevolle am-
bassadeurs van onze streek. Sommige gidsen hebben 
een diploma erkend door Toerisme Vlaanderen (Syntra 
of CVO) of een getuigschrift van het Centrum voor Na-
tuur en Milieu-educatie (CVN-Natuurpunt). Andere zijn in 
eigen beheer opgeleid door het museum of de attractie 
waar ze rondleiding geven.

• Reserveren doe je op de vermelde reservatiepunten 
ten vroegste een jaar en ten laatste twee weken vóór 
datum. Hoe vroeger je iets vastlegt, hoe groter de kans 
dat de gekozen dag nog vrij is.

• Betaling gebeurt ter plaatse en contant aan de gids. 
• Annulering van een wandeling of rondleiding moet ui-

terlijk drie dagen vóór datum gemeld worden bij het 
reservatiepunt. Zonder tijdige afmelding wordt de helft 
van het verschuldigde bedrag bij de groepsverant-
woordelijke in rekening gebracht.

• Groepen die zonder kennisgeving niet komen opda-
gen, zullen vervolgens het totale bedrag overmaken op 
rekening van de gids. De toeristische dienst zal je hier-
voor een vorderingsbrief sturen.

• Activiteiten voorzien van dit icoon  zijn toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

• Vanuit praktische overwegingen worden honden al-
leen toegelaten wanneer het expliciet bij die activiteit 
vermeld is  , en aan de leiband.

• Rondleidingen aangeduid met vliegje  zijn op kin-
dermaat ontwikkeld, speciaal voor scholen en jeugd-
verenigingen. Alle andere activiteiten zijn in hoofdzaak 
bedoeld voor volwassenen.

• Voor rondleidingen in openlucht worden er maximaal 
25 deelnemers per gids toegestaan. Binnen is vaak 
maar plaats voor 10 personen per gidsbeurt. 

• De geleide wandelingen en activiteiten zijn op eigen 
risico. Dienst Toerisme Kalmthout en de Kalmthoutse 
Toeristische Gidsen zijn niet aansprakelijk voor gebeur-
lijke ongevallen of schade aan deelnemers en derden.

alGemene voorwaarDen 
Voor reSerVatieS Bij 
DienSt toeriSme kalmthout

GiDSen in 
kalmthout
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ParKinGs

Kalmthoutse Heide,  
Putsesteenweg 129-131

Kalmthoutse Heide,  
Verbindingsstraat Zuid

Kalmthoutse Heide,  
Verbindingsstraat Noord

De Maatjes, Hanneke Wiewauw

Station Heide, Heidestatieplein

Station Kalmthout, Statieplein

Marktplein, Pastoor Weytslaan

De Ster,	Frans	Raatsstraat

Klein Schietveld, Rode	Weg

Kalmthout Centrum, Kerkeneind

Kalmthout Centrum, Rozeneind

Kerk Achterbroek

Kerk Nieuwmoer

Mastenbos, Kalmthoutsteenweg

Mastenbos, Oude Galgenstraat
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De Vroente 
Bijenteeltmuseum

Kalmthoutse Heide

Arboretum Kalmthout

Suske en Wiske -  
Kindermuseum

De Maatjes

Klein Schietveld

Gemeentepark Strijboshof

Beziens- 
waarDiGheDen
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WanDelinGen op 
De kalmthoutSe 
heiDe

Het uitgestrekte heidegebied is de grote trots van Kalmthout. De natuur bevindt 
zich voornamelijk in het noordwesten van de gemeente. Ongeveer 1500 ha van 
de 1830 ha beschermd heidegebied vormt tot het grootste natuurreservaat van 
Vlaanderen! De Kalmthoutse Heide is tevens het Vlaamse deel van het grotere 
Grenspark, dat 6000 ha meet en een heus lappendeken van natuurpracht is. Het park 
reikt van Kalmthout en Essen tot Stabroek, Huijbergen en Hoogerheide, en telt wel 
20 wandelpaden.

Het Grenspark heeft een zeer grote ecologische waarde. Zeldzame dier- en planten- 
soorten vinden er hun natuurlijke biotoop. Daarom is eerbied voor de natuur hier  
een vaste waarde. 

Meer info over 
de kalmthoutse Heide: 

www.natuurenbos.be
www.grensparkzk.be
www.natuurpunt.be

natuur- en cultuur-
hiStoriSche WanDelinGen 
op De kalmthoutSe heiDe

De Kalmthoutse Heide beschikt naast dieren- en plantenrijkdom ook over 
een fascinerend verleden en een grote landschappelijke waarde. Topo-
niemen als de Boterbergen, de Mont Noir, het Muggenpiske en de Cam-
buus, begrippen als de Dodendraad, het Vluchtkapelletje en de Kalmthout-
se School spreken niet alleen tot de verbeelding, maar zijn ook dragers van 
een machtig stuk geschiedenis. De natuur van de Kalmthoutse Heide gaat 
hand in hand met een flinke brok cultuurgeschiedenis. Wie een themawan-
deling in Kalmthout boekt, geniet van de begeleiding en kennis van een 
gediplomeerde gids, erkend door Toerisme Vlaanderen. 

reservatie en info: 
Dienst Toerisme Kalmthout
Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout
+32 3 666 61 01, toerisme@kalmthout.be
 
Gidsvergoeding: 
•		natuurwandelingen: € 33 per groep per groep 

van max. 25 personen en voor max. 2,5 uur
•		korte rondleidingen zijn € 50 per groep van 

max.25 personen en voor max. 2 uur
•		lange rondleidingen zijn € 75 per groep van 

max.25 personen en voor max. 3 uur

6 www.visitkalmthout.be



natuurWanDelinG op
De kalmthoutSe heiDe

De gidsen van Nareka (Natuurgidsen 
Regio	 Kalmthout)	 nemen	 je	 mee	 voor	
een tocht langs de mooiste plekjes van 
de Kalmthoutse Heide. Zij vertellen over 
het ontstaan en beheer van het heide-
gebied, over de fauna en flora en over 
de vier biotopen bos, ven, duin en hei-
devlakte. Een wandeling met natuurgids 
is jaarrond mogelijk na afspraak. 

startplaatsen: P1 - Parking Putsesteenweg129-131  
in Kalmthout 
Duur: 2,5 uur - afstand: 5 km
Gidsvergoeding: € 33 per groep van max. 25 personen
Honden: toegelaten op aanvraag
reservatie en info: 
•		Dienst Toerisme Kalmthout: 

+32 3 666 61 01, toerisme@kalmthout.be
•		Nareka: 0476 67 65 41, chrisvandersypt@skynet.be

De Wekkertocht met onverwachte opdrachtjes, 
de Zintuigenwandeling en de Winterse Truken-
doos zijn maar enkele voorbeelden van natuur-
educatieve wandelingen op de Kalmthoutse 
Heide, perfect om met je klas of jeugdgroep 
mee te maken.

prijs: € 2 per leerling
reservatie en info: De Vroente (Vlaams Kennis- 
en Vormingcentrum voor Natuur en Milieu): 
03 620 18 30, devroente.omgeving@vlaanderen.be 
www.devroente.be

natuurproGramma
Voor Scholen

Bij nat weer kan je best 
waterdichte stapschoenen of 
laarzen voorzien. Breng ook 
gerust een verrekijker mee!

met de gids
op stap

Kalmthoutse 
heide

7toerisme@kalmthout.be



De camBuuS Van 
moeDer kee

Tijdens deze tocht belicht de gids de Cambuus van moeder Kee (Anna Cornelia 
Teysen), gelegen ergens in het centrale deel van de Kalmthoutse Heide, de drie-
hoek Vossenbergen, Wilgenduinen en Cambuusduinen. Op het einde van de 
19de eeuw werd daar voor de zandgravers van de Vossenbergen een houten 
barak met stenen fundering opgericht. Er was meer dan 150 man aan het werk. 

Na het beëindigen van de zandwinning evolueert de Cambuus van een werf-
kantine naar een herberg en een toeristische trekpleister. Hier kwamen tal 
van kunstenaars logeren. Sommigen kochten nadien een buitenverblijf in 
Kalmthout. Moeder Kee en de familie rondom haar staan eigenlijk mee symbool 
voor de ontwikkeling van Heide.

Met deze cultuurhistorische excursie brengt de gids het onvergelijkbare verhaal 
van één van de boeiendste pioniers van de Kalmthoutse Heide en bezoek je de 
site waar alles zich heeft afgespeeld. 

startplaats: P2 - Verbindingsstraat 
parking Zuid (verlengde Frans Raatsstraat) 
Duur: 3 uur - afstand: 8 km  
Gidsvergoeding: € 75

Ontdek het leven 
van Moeder Kee, 
een bijzondere 
Kalmthoutse 

vrouw.

Opgelet: Deze wandeling kan alleen 
plaatsvinden buiten het broedseizoen; 
welkom tussen 1 juli en 14 maart.

Hier kan je best waterdichte  
stapschoenen of laarzen voorzien.

met de gids 
op stap

Kalmthoutse 
heide
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Smikkel SmakkelWanDelinG 

   •		Locatie stappersven 
startplaats: P8 - De Ster, Frans Raatsstraat  
Duur: 2,5 uur - afstand: 3 km 

   •		Locatie Withoefse Heide  
startplaats: P1 - Dienst Toerisme  
Duur: 2,5 uur - afstand: 2,5 km

Gidsvergoeding: € 150 (voor max. 20 deelnemers)

De Smikkel Smakkelwandeling is een heerlijke buiten-
activiteit voor jong en oud. Je struint door de rand van 
de prachtige Kalmthoutse Heide terwijl je kijkt, leert en 
proeft! Onmiddellijk zul je versteld staan van de vele 
gerechtjes die de gids kan klaarmaken met verse krui-
den, bessen en vruchten uit de natuur. Alle proever-
tjes worden meteen aan de deelnemers aangeboden! 
Soepjes, quiche, gebak en thee: Mmmmm!

heiBoerkeS, turfStekerS, 
zanDSpaaierS, toeriSten,... 
een BrooDWinninG op De heiDe

startplaats: P1 - Parking Putsesteenweg                
Duur: 2 uur - afstand: 5 km 
Gidsvergoeding: € 50

Tot ver in de 19de eeuw bestond 
landbouw op de schrale en zan-
derige heidegrond uit een be-
stendige strijd om te overleven. 
Door een combinatie van tech-
nieken, hard labeur en voorzichtig 
omgaan met het kwetsbare even-
wicht van de omgeving, slaagden 
de bewoners er toch in een moei-
zaam bestaan op te bouwen. 

Gelijktijdig moest de gemeente 
een weg vinden tussen omgaan 
met een romantisch mooie na-
tuur en de noodzaak opbrengst te 
halen uit de uitgestrekte woeste 
gronden die haar voornaamste 
eigendom waren. De gids loodst 
je rond tussen de soms moeilijke 
keuzes die zich opdrongen.

Deze wandeling kan ook  
gecombineerd worden met  

‘t kotje der Herinnering.
(zie pagina 28)

Gidsvergoeding: € 75

met de gids
op stap

Kalmthoutse 
heide

9toerisme@kalmthout.be



Het Kalmthouts 
streekbier, 
“nen Turf”, 

is vernoemd 
naar deze 

turfontginning.

startplaats: P2 - Verbindingsstraat 
parking zuid (verlengde Frans Raatsstraat) 
Duur: 3 uur - afstand: 8 km
Gidsvergoeding: € 75

In lang vervlogen tijden kwam in de 
Noorderkempen een grootschalige 
veenontginning op gang. Van 1250 
tot 1750 werd hier gegraven en ge-
wroet om de Vlaamse en Hollandse ste-
den van brandstof te voorzien. Er kwam 
een uitgebreid en vernuftig stelsel van 
grachten en vaarten om de turf naar 
Bergen	 op	 Zoom	 en	 Roosendaal	 te	
voeren. Van daaruit vertrok de turf naar 
grote steden in Vlaanderen en Holland. 
Die turf diende om woningen, kaste-
len en kloosters te verwarmen. Maar 
ook voor ambachtslieden als brouwers, 
smeden en kuipers was het de gang-
bare brandstof. 

De turfnijverheid zorgde voor werkge-
legenheid. Er ontstonden gehuchten 
en dorpen. 

In de Kalmthoutse Heide gingen de 
metersdikke veenlagen al vroeg in de 
Middeleeuwen op de schop. Tijdens 
onze tocht langs turfgrachten en prach-
tige vennen, over veendijken en door 
natte heidegebiedjes, ontrolt zich het 
verhaal van arme heiboeren, rijke moer-
kopers, de alomtegenwoordige abdij 
van Tongerlo, het veengebied de Nol, 
de Drielingvennen en het Stappersven. 
Libellen, watervogels, zonnedauw en 
dophei zijn hier een lust voor het oog.

turf, 
het Bruine GouD

met de gids 
op stap

Kalmthoutse 
heide
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startplaats: P2 - 
Verbindingsstraat parking zuid 

(verlengde Frans Raatsstraat) 
Duur: 2,5 uur - afstand: 8 km

Gidsvergoeding: € 75  

Deze trip in het oostelijke deel van de Kalmthoutse Heide voert je langs 
het schilderachtige Stappersven en door de bosrijke landgoederen Markgraaf 
en Boterbergen. Tot in de 19de eeuw bestond zowat de helft van onze ge-
meente uit heide en woeste grond, de vroente genaamd. Adel, notabelen 
en industriëlen uit Antwerpen en Brussel brachten daar verandering in: zij 
ontvluchtten de stad en kochten gronden in Kalmthout. Zo ontstonden hier 
de eerste landgoederen. Het waren prachtige plaatsen om te jagen, om te 
vissen en om feest te vieren. 

Wat kwamen die stadsmensen hier zoeken? Wie liet kasteel Boterberg 
bouwen? Wat gebeurde er op de Markgraaf? Van wie is het Stappersven? 
Waarom kwam niet heel de heide in privé-handen? Waar lagen de visvijvers 
van de pastoor? Wat betekenen de toponiemen ‘Nol’ en ‘Keetheuvel’? De 
gids beantwoordt al deze vragen tijdens de heuse landgoederenexcursie. 
Een aanrader voor al wie interesse heeft voor ontstaansgeschiedenis, topo-
niemen, feiten en anekdotes. Ook specifieke planten en dieren van de heide 
staan op het programma.

lanDGoeDeren en 
Grote kaStelen

startplaats:  P1 - Dienst Toerisme Kalmthout, 
Infokantoor, Putsesteenweg 131, Kalmthout
Duur: 3 uur - afstand: 8 km 
Gidsvergoeding: € 75

lanDGoeDeren 
putSe moer  
en mont noir

Dit is een fikse wandeling door een schilderachtig decor 
in het westen van de Kalmthoutse Heide en langs private 
landgoederen. We ontmoeten pittoreske duinen, uitge-
strekte heidevlaktes, stille vennen en rustige bospaden. 
Sinds onheuglijke tijden is het domein dat het bekende 
‘Meurisseven’ omsluit in privé-handen. Reeds in de 16e 
eeuw kwam het in handen van een Antwerpse verver en 
sprak men van de Ververshoek. Nu staat er aan de oevers 
van dit ven een grote witte villa. Een eindje verder kom 
je midden in het uitgestrekte natuurgebied bij landgoed 
Mont Noir, ondoordringbaar, omringd door diepe grach-
ten en overwoekerd door bomen en struiken. Je leert 

hoe deze landgoederen zijn ontstaan. De gids brengt 
het verhaal van stedelingen die de natuur opzochten en 
van zonderlinge heidebewoners met grootse dromen. 
Hij vertelt over herders die hier hun schapen hoedden 
en schilders die de prachtige stilte op doek vastlegden. 
Ook specifieke planten en dieren van de heide krijgen de 
verdiende aandacht. 

met de gids
op stap

Kalmthoutse 
heide
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Den DooDenDraaD
WanDelinG

Deze oorlogswandeling is gebaseerd op de klassieker 
‘Tussen Dodendraad en V-Bommen’. Wereldoorlog I en II 
lieten sporen na in de Kalmthoutse Heide. Bij de aanvang 
van WOI, toen Antwerpen in handen viel van de Duitsers, 
zocht een troosteloze colonne vluchtelingen langs hier 
zijn weg naar het neutrale Nederland. Na terugkeer van de 
meesten onder hen werd tussen België en Nederland een 
streng bewaakte hoogspanningsdraad gespannen, die vrij 
verkeer voor jaren onmogelijk maakte. De heide werd door-
gesneden en Essen en Nieuwmoer werden een soort van 
niemandsland. Alleen smokkelaars en ‘passeurs’ geraak-
ten nog doorheen het raster, zij het met gevaar voor eigen 
leven. De gids leert je hoe je levend de draad overschrijdt.
 
Nu resten er nog een vluchtkapelletje dat als ontmoetings-
plaats diende, een traject dat zichtbaar blijft in het land-
schap, en vele spannende of tragikomische getuigenissen 

startplaats: P1 - Dienst Toerisme 
Kalmthout, Putsesteenweg 131, Kalmthout
Gidsvergoeding: € 75 
Duur: 2,5 uur - afstand: 4 km

Meer activiteiten over ‘14 -’18 vind je 
op www.dendoodendraad.be

over onwaarschijnlijke belevenissen. Ook tijdens de tweede 
wereldoorlog waren ‘leven en overleven’ de ordewoorden. 
Het oorlogsgeweld teisterde de bevolking met opeisingen, 
terreur en honger. De gids toont je onder andere de Duitse 
weg, bomkraters en de verblijfplaatsen van spionnen en 
weerstanders. De gemeente Kalmthout zorgde voor een 
stukje modeldraad (zonder stroom) om het verhaal nog 
aanschouwelijker te maken.

met de gids 
op stap

Kalmthoutse 
heide
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Deze wandeling kan ook  
gecombineerd worden met  

‘t kotje der Herinnering.
(zie pagina 28)



Den DooDenDraaD 
Voor Scholen
Voor kinderen en jongeren van de 3de graad basis- en secundair onderwijs is deze 
rondleiding interactief uitgewerkt, om speels maar met realisme in contact te ko-
men met ons somber oorlogsverleden. De scholieren ervaren wat het betekent 
te vluchten in paniek, wat een dodelijke grens kan betekenen, en hoe geleefd kan 
worden in grote miserie.

Tijdens deze activiteit ontstaat er een dialoog tussen de scholieren onderling en met 
de gids. Samen ervaren de leerlingen de oorlogsrelicten en smokkelverhalen dmv 
inleefspelen. Zo bezoek je het vluchtkapelletje en steek je den doodendraad over. 
Het frontgebeuren in Ieper en omstreken wordt vergeleken met het leven in het be-
zette dorp Kalmthout. De scholieren krijgen een impressie over de oorlog, leggen 
associaties en krijgen inzicht in grote ijkpunten uit onze geschiedenis.

De gids neemt je mee op fietswandeling door een 
‘Kalmthout in Oorlog’. Beleef de straffe verhalen 
van de ‘passeurs’ van de Doodendraad en volg 
al fietsend hun traject naar het veilige Nederland. 
Locaties, anekdotes en materialen als café ‘het 
Zandschip’, de Duitse Kommandantur in de Voge-
lenzangstraat, eikenhouten palen en een origineel 
passeurskader maken het verhaal tot aan het 
vluchtkapelletje compleet.

startplaats:  P1 - Dienst Toerisme 
Kalmthout, Putsesteenweg 131, Kalmthout
Gidsvergoeding: € 75
Duur: 2,5 uur - afstand: 10 km

Den DooDenDraaD 
fietStocht

startplaats:  P1 - Parking 
Putsesteenweg 129-131, (bij het kanon)
Duur: 2,5 uur - afstand: 4 km
Gidsvergoeding: € 75 

De kinderen moeten een 
fluohesje dragen.

Fiets zelf te voorzien.

met de gids
op stap

Kalmthoutse 
heide
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Even buiten de gemeentegrenzen, tussen Kapellenbos en Putte, ligt het Mastenbos, dat 
tot begin 2000 uit twee privédomeinen bestond. Dwars doorheen dit prachtige bos lie-
pen de diverse linies en versterkingen die werden aangelegd om de noordzijde van de 
Vesting Antwerpen te verdedigen. Het begon met de oprichting van een grote gordel 
van pantserforten. Eén daarvan, fort Ertbrand, ligt bij het Mastenbos. Het fort is (nog) 
niet te bezoeken, maar het verhaal maakt deel uit van het geheel aan gebeurtenissen. 

Meer info over 
het Mastenbos: 

www.natuurenbos.be

WanDelinGen in 
het maStenBoS

De aanval van de Duitsers in 1914 bracht een ongeziene 
activiteit op gang. Eerst namen Belgische troepen stellin-
gen in tussen de diverse forten, met een eerste reeks loop-
graven en immense vernielingen om schootsvelden in te 
richten. Enkele jaren later zag de Duitse bezetter het risico 
ontstaan dat Engelse en Franse legers de Nederlandse 
neutraliteit zouden schenden om de Duitse legers in de 
rug aan te vallen. Om dat op te vangen, werd een uitge-
breide gordel van schuilplaatsen en loopgraven aangelegd. 
De restanten verdwenen bijna overal in de loop der jaren, 
maar in het Mastenbos bleef één van de langste stukken 
bunkerstelling uit de Eerste Wereldoorlog overeind met 

WanDelinG 
BunkerS en 
antitankGracht

WanDelinG 
BunkerS en 
loopGraVen

WanDelinG 
loopGraVenpaD

startplaats: P14 - ingang  
Mastenbos (Oude Galgenstraat) 
Duur: 3 uur - afstand: 7 km
Gidsvergoeding: € 75  

startplaats: P14 - ingang  
Mastenbos (Oude Galgenstraat) 
Duur: 2,5 uur  - afstand: 5 km
Gidsvergoeding: € 75 

startplaats: P15 - ingang  
Mastenbos (Kalmthoutsteenweg)  
Duur: 1,5 uur - afstand: 2 km
Gidsvergoeding: € 50  

duidelijk herkenbare loopgraven. Delen hiervan werden 
hergebruikt door Belgische eenheden bij de aanvang van 
de Tweede Wereldoorlog, achter de intussen aangelegde 
antitank gracht. Later werd de bevrijding van Kalmthout 
sterk vertraagd in deze zone. Nadien konden de eigenaren 
opnieuw vrij beschikken en kon ook de natuur zijn gang 
weer gaan.  
De schoonheid van de oude bossen van Kronacker en Speth 
en de aanwezige waterpartijen schenken de verhalen van 
de gids een onwezenlijk decor. Documenten, plannen en 
getuigenissen die recent werden teruggevonden in verlo-
ren gewaande archieven, tonen je de realiteit van toen.

14 www.visitkalmthout.be



WanDelinGen 
in De maatjeS

natuurWanDelinG De maatjeS

De Maatjes is een uniek natuurreservaatje in het noord-
oosten van onze gemeente (Nieuwmoer). Het wordt 
beheerd door Agentschap Natuur en Bos en is gekend 
voor zijn rietvelden, broekbosjes en natte weilanden. 
Hoewel rietland ‘De Maatjes’ hoofdzakelijk op Neder-
lands grondgebied ligt, hebben we vanuit het Vlaamse 
startpunt toch een mooie wandeling kunnen uitwerken. 
Zeldzame riet- en weidevogels hebben in dit gebied hun 
broedplaats. De natuurgidsen van Nareka leiden je met 
veel genoegen rond. 

startplaats:  P4 - Visvijver 
Hanneke Wiewau, Nieuwmoer
Duur: 2,5 uur - afstand: 4 km
Gidsvergoeding: € 33

Hier kan je best  
waterdichte stapschoenen  

of laarzen voorzien.

Dit mooie stukje Kalmthout is natuurhistorisch zo belangrijk, dat het verdient om in 
de belangstelling te komen. Dat Nieuwmoer haar ontstaan dankt aan de turfontgin-
ning staat als een paal boven water: Nieuwe Moeren.
Naast de wilde plantengroei en het vogelbestand heeft het waardevolle natuurge-
bied nog wat geschiedenis te bieden. Ontdek samen met de gids de relicten van het 
‘bruine goud’ in het natuurgebied De Maatjes. Vanaf de 15de eeuw bracht de turf-
winning het ontstaan van Nieuwmoer op gang. De vaarten die de Maatjes door-
kruisen, de verhoudingen tussen de Abdij van Tongerlo en de Heren van Breda en 
Wuustwezel,	de	rol	van	de	prinsen	René	en	Willem	van	Nassau,	Hanneke	Wiewau,	…	 
het zijn de hoofdrolspelers in de boeiende verhalen van en rond De Maatjes. Wat 
zegt jou de ‘Kijfhoek’, de ‘Prikkendier’, een ‘Passevan’? Of weet je wat een ‘Dikkop’ is? 
Misschien kom je Jaan de Turfsteker wel tegen die je uit de moerassen redt nadat 
dwaallichtjes je daar naartoe hadden gelokt. Maar er zijn ook sporen gevonden uit 
de steentijd. Een bezoek aan de Klot, een uitkijktoren aan de site van de vroegere 
Doodendraad, kan worden inbegrepen.

startplaats:  P4 - Visvijver 
Hanneke Wiewau, Nieuwmoer

•		Zonder De klot: 
Duur: 2,5 uur - afstand: 5 km

•		Met De klot:  
Duur: 3 uur - afstand: 6,5 km

Gidsvergoeding: € 75

cultuurhiStoriSche 
WanDelinG De maatjeS
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Wie een dorpswandeling boekt, 
geniet van de deskundige 
begeleiding en kennis van een 
gediplomeerde gids, erkend 
door Toerisme Vlaanderen. 

Gidsvergoeding: 
•		korte rondleidingen zijn € 50 per groep van max.25 personen voor max. 2 uur
•		lange rondleidingen zijn € 75 per groep van max.25 personen voor max. 3 uur

reservatie en info: Dienst Toerisme Kalmthout, +32 3 666 61 01, toerisme@kalmthout.be

tuinWijk 
VreDeBurG

Deze historische rondleiding start en eindigt aan het gezel-
lige eetkaffee In de Gloria. De gids neemt je mee op een 
tocht doorheen de boeiende geschiedenis van de ‘Tuinwijk’ 
en brengt een verhaal rond de ontwikkeling van Heide aan 
de oostkant van de Kapellensteenweg. 

De tuinwijk dateert uit de periode na de Eerste Wereld-
oorlog, toen de woningnood een groot probleem vormde. 
De architecten hadden ideeën uit Engeland meegebracht 
en wilden in de gordel rond Antwerpen tuinwijken oprich-
ten. Dergelijke woonwijken waren de ideale combinatie 
van de voordelen van de stad en het platteland. Samen met 
de tuinwijk werden ook de sociale wijken in de Thillostraat 
(de ‘vogelhuisjes’) en in de Molenbaan opgetrokken.

Heide-Kalmthout was destijds ook verscheidene steenbak-
kerijen rijk. Het leem werd uitgegraven en zo ontstonden 
er verschillende kleiputten, een mooie zwemgelegenheid 
voor	 de	 toeristen	 uit	 de	 stad.	 De	 Rode	Weg	werd	 opge-
vuld met rode steengruis van steenbakkerij Van Damme. 
De Antwerpse familie Corstiaens-Neefs richtte in deze 

buurt een wasblekerij 
op, waar zuivere bij-
enwas in de warme 
Kempense zon kon 
bleken. 

Openluchtschool Diesterweg uit 1904 was een grote 
schoolkolonie waar duizenden Antwerpse kinderen kwa-
men genieten van het buitenleven en van de gezonde 
Kalmthoutse heidelucht. 

In de tuinwijkbuurt zie je vele grote en kleine villa’s. De 
oudste dateren van net na de eeuwwisseling, meestal in de 
fin-de-siècle-stijl gebouwd. Ook zijn hier een paar moder-
nistische huizen van o.a. de beroemde Antwerpse architect 
Van Steenbergen.

startplaats:  café ‘In De Gloria’, Thillostraat 18
Duur: 2,5 uur - afstand: 4 km 
Gidsvergoeding: € 75

WanDelinGen 
in het Dorp
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kalmthout en 
Den ijzerenWeG

Het is ruim 150 jaar geleden dat de spoor-
lijn van de heidegemeente werd ingere-
den: op 26 juni 1854 stopte de trein voor 
de allereerste keer in het station van 
Kalmthout. Een hoog geplaatst gezel-
schap uit Brussel en Antwerpen stapte af. 
Zij werden verwelkomd door de burge-
meester Cas en de bevolking. Een jour-
nalist beschreef het gebeuren. Hij vond de 
Kalmthoutse erewacht de charmantste: de 
allermooiste meisjes uit de gemeente be-
groetten de treinreizigers.

De trein zou onze streek volledig verande-
ren. Onze voorouders konden gemakke-
lijk naar ‘’t stad’ om er te gaan werken. En 
omgekeerd, konden de stedelingen naar 
ons dorp reizen. En dat deden zij in grote 
getale: kunstenaars, toeristen, longpatiën-
ten op zoek naar goede lucht. Vele bemid-
delde stedelingen bouwden een tweede 

startplaatsen:  P7 - station Kalmthout 
Duur: 2,5 uur - afstand: 6 km
Gidsvergoeding: € 75
Treintickets voor de terugreis te koop in station Heide (tip: Key Card € 2,20 per persoon)

Deze wandeling maakt de 
verbinding tussen de twee 

pittoreske stationnetjes van 
Kalmthout en Heide. 

verblijf; sommigen bleven er definitief wo-
nen. Zo ontstond Heide-Kalmthout.

Het spoor zorgde voor nieuwe bedrij-
vigheid: hotels en pensions, boom- en 
plantenkwekerijen, wasblekerij, zandwin-
ningen, klei-ontginningen, steenbak-
kerijen, enz... . Het spoor bracht werk en 
welvaart naar Kalmthout. Van een geslo-
ten Kempisch dorp groeide Kalmthout 
geleidelijk uit tot een moderne en diverse 
leefgemeenschap.

De rondleiding maakt de verbinding tus-
sen de twee pittoreske stationnetjes 
van Kalmthout. Na afloop is er op het 
Heidestatieplein gelegenheid voor een 
hapje en een drankje in één van de gezel-
lige cafeetjes, en spoor je vervolgens met 
de trein van station Heide weer naar sta-
tion Kalmthout. 

Geniet in Heide van de 
gezellige cafeetjes!

met de gids
op stap
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De jooDSe GeSchieDeniS 
Van heiDe

Wist je dat Heide tussen de twee wereldoorlogen een ware toevloed van 
Joodse mensen kende? De grote Joodse aanwezigheid heeft een wezenlijke bij-
drage geleverd in de explosieve groei en bloei van dorp Heide. Tussen 1930 en 
1942 waren er minstens 700 ingeschreven Joodse inwoners. Bovendien kwamen 
er vele honderden Joodse toeristen in de weekends en tijdens de zomermaan-
den genieten van de natuur.  

Eind jaren ‘20 bouwden zij een mooie synagoge, de enige in België buiten de 
stad. Ze stichtten eveneens een Jeshiva, een hogeschool voor de Talmoedstudie, 
de allereerste in België. Verschillende hotels waren specifiek gericht op Joodse 
toeristen. En vele pensionnetjes en kamers bij gewone burgers hadden Joodse 
gasten. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren vele Joden -die het naderende 
onheil hadden zien aankomen- al vertrokken uit Heide en Antwerpen. Maar he-
laas werden de 37 achtergebleven Joodse mensen tijdens twee razzia’s in Heide 
door de Duitsers opgepakt en naar de vernietigingskampen gestuurd. 

startplaats: P5 -  station Heide
•		Met tussenstop in historisch cafeetje:  

Duur: 3 uur - afstand: 5 km - gidsvergoeding: € 75
•		Zonder tussenstop:  

Duur: 2 uur - afstand: 3,5 km - gidsvergoeding: € 50

De Joodse 
gemeenschap 

leverde een 
belangrijke 

bijdrage in de 
ontwikkeling van 
het dorp Heide. 

met de gids 
op stap
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startplaats: P5 -  station Heide
Duur: 3 uur - afstand: 2 km 
Gidsvergoeding: € 50

na De SynaGoGe,
De kerk

oVer artieSten,
anarchiSten en nuDiSten

Deze beknopte wandeling speelt zich 
af in de ‘nieuwe wijk’ van Heide, ten 
westen van de spoorlijn. Tot aan de 
tweede wereldoorlog was Heide min-
stens ten dele een Joods dorp. Dat er 
in de toenmalig traditionele omgeving 
een tegenbeweging zou ontstaan viel te 
verwachten. Grootgrondbezitters uit 
Kapellenbos en het katholieke Kalmthout 

Heide-Kalmthout is nu een respectabele residentiële gemeente in het groen, 
maar 120 jaar geleden waren daar alleen woeste heidegebieden, veel zand, 
enkele bomen, en nauwelijks enige bewoning. De streek veranderde compleet 
toen in 1854 een spoorlijn tussen Antwerpen en Amsterdam werd ingehuldigd. 
Kunstenaars uit de stad kwamen ter plaatse de ongerepte natuur schilderen en 
stadstoeristen kwamen zwemmen in de vennen en het natuurschoon bewon-
deren. Al snel ontstond in Heide een ware toeristische industrie: in enkele jaren 
tijd werden 12 hotels gebouwd. Heide werd zelfs een heus kuuroord voor zieke 
stedelingen. Bemiddelde stadsmensen bouwden tweede verblijven en bleven 
er uiteindelijk wonen. 
Deze boeiende geschiedenis liet natuurlijk vele sporen na: prachtige fin-de-si-
ècle huizen, modernistische villa’s, kasteeltjes en moderne villa’s. De gids doet 
graag het ganse verhaal voor je uit de doeken.

vonden elkaar om te streven naar de op-
richting van een nieuwe parochie, met 
school, klooster, kerk en kerkhof. Hoe dit 
met veel moeite en vasthoudendheid tot 
stand kwam, kun je nog ontdekken in het 
centrum van Heide, waar de sierlijke paro-
chiegebouwen nog getuigen van deze pio-
niersperiode. Indien mogelijk toont de gids 
je ook het interieur van de Sint-Jozefkerk.

startplaats: P5 -  station Heide
Duur: 2,5 uur - afstand: 5 km 
Gidsvergoeding: € 75

met de gids
op stap
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Willy VanDerSteen
WanDelinG

Willy Vandersteen was een geboren en getogen Antwerpenaar, maar vanaf 
1966 werd hij eveneens een Kalmthoutenaar. Hij woonde en werkte in Heide-
Kalmthout tot aan zijn dood in 1990. Ook de beroemde Studio Vandersteen 
is al van 1966 gevestigd in Kalmthout. Bovendien vierden we in 2013 ‘100 jaar 
Vandersteen’.
Stof genoeg dus voor een unieke rondleiding in Heide-Kalmthout, waarbij leven 
en werk van de ‘Breugel van het beeldverhaal’ (woorden van Hergé) worden ver-
teld. De gids geeft een kort overzicht van zijn vele stripverhalen. 

Waar mogelijk bezoek je de plaatsen die uitgebeeld worden in de Suske en Wiske 
- albums. Zo zie je onder meer het huis van Dr. Krimson. Vooral in ‘De Belhamel-
bende’	en	‘Het	Rijmende	Paard’	wordt	Heide-Kalmthout	op	verschillende	bladzij-
den mooi in beeld gebracht. Ook de villawoning -nu het provinciaal Suske en 
Wiske-Kindermuseum met tekenkamer- is een bezoekje waard. 

Als extraatje licht de gids andere wetenswaardigheden van Heide toe: het ont-
staan van Heide, het ontstaan van het toerisme begin vorige eeuw, de steenbak-
kerijen, de Withoef en het Missiehuis. 

startplaats: P5 - Station Heide
Duur: 3 uur - afstand: 5 km 
Gidsvergoeding: € 75
Wandeling enkel mogelijk tijdens de openings-
uren van het Suske en Wiske-Kindermuseum

Door verbouwingswerken in het 
Suske en Wiske-Kindermuseum 
is deze wandeling niet mogelijk 
tussen 01/07/18 en ±01/07/19

Het DOrp
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Ernest Albert werd geboren in Berchem in 1900. Zijn 
vader had een bloeiend schildersbedrijf. Zo werd hij 
al van in zijn prille jeugdjaren geconfronteerd met 
verf en kleuren, met harmonie en smaak. Na een 
grondige opleiding aan de Antwerpse Koninklijke 
Academie was hij technisch zeer sterk gevormd. Hij 
wordt directeur van de Mechelse Academie. 

Zijn echtgenote, Marcelle, is pianiste. Op den duur 
worden Albert’s schilderijen bijna muzikaal. In 1965 
komt hij samen met zijn vrouw in Heide-Kalmthout 
wonen. Hun huis en prachtig atelier werden ontwor-
pen door architect Marc Appel. 

kunSthuiS erneSt alBert

Het traject van deze wandeling loopt van het station 
van Heide tot aan de woning van Ernest Albert. 
In dit gemeentelijk kunsthuis schenkt de gids je een 
borrel en krijg je de kans de vele schilderijen te bekij-
ken. Tijdens de tocht licht de gids de namen van en-
kele gloednieuwe Kalmthoutse straten toe: Victorine 
van Mechelen, Moeder Kee, Marguerite Corstiaens. Ook 
het boeiende en mooie leven van mevr. Albert wordt 
besproken. 

startplaats: P5 - Station Heide
Duur: 2,5 uur - afstand: 5 km 
Gidsvergoeding: € 75
Wandeling enkel mogelijk in november of december

Combineer een overheerlijk fietstochtje door de boomrijke dreven van Den-
nendaal en Kapellenbos met unieke cultuurhistorische anekdotes. Highlights 
van de rondleiding door het residentiële zuiden van Kalmthout zijn het kunst-
huis Ernest Albert, de villa van Willy Vandersteen, het huis van dr. Krimson, het 
Missiehuis (ooit centrum van zeer vooruitstrevende, moderne religieuzen) en 
het kapelletje van Muls. De gids wijst je op talrijke voormalige cafeetjes en ho-
telletjes langs de Kapellensteenweg en pakt uit met story’s zoals die van Villa 
Walden en de moord op Steinmann in Villa Phenixpark. Ook vergeten steenbak-
kerijen, de exclusieve Golf (bijna de oudste van het land), Villa Altol (een voor-
malig joods vakantiecentrum) en de Bevrijding van einde 1944 hebben hun 
eigen verhaal. Tot slot worden verschillende markante straatnamen verklaard.

DennenDaal & kapellenBoS
fietSWanDelinG

startplaats: P5 - Station Heide
Duur: 2,5 uur - afstand: 10 km 
Gidsvergoeding: € 75

Fiets zelf te voorzien.

met de gids
op stap

Kalmthoutse 
heide

21toerisme@kalmthout.be

Het DOrp



De laatSte ruStplaatS
in heiDe
Het begraafpark van Heide is opvallend gelegen in het 
groen; de wandelpaden zijn omzoomd door tuja’s of 
levensbomen. Tijdens de wandeling wordt uitgeweid 
over de geschiedenis van het begraven. Op vele 
zerken vind je interessante funeraire symbolen en ver-
wijzingen naar planten, waarvan sommigen al eeuwen 
worden gebruikt. Je houdt halt bij markante grafmo-
numenten en bekende voorvaderen. Je verneemt 
wat rijke stinkerds te maken hebben met begraafplaat-
sen en leert oude gebruiken en nieuwe rituelen ken-
nen. Je bezichtigt graven van bekende Heidenaren. 
Het leven en werk van kunstenaars (schrijvers, acteurs, 
schilders) wordt toegelicht aan de hand van histori-
sche feiten en originele foto’s. 

startplaats: begraafpark Heide, Vredelaan  
Duur: 1,5 uur 
Gidsvergoeding: € 50

Is de begraafplaats Kalmthout Kerkeneind, de “père Lachaise” van Kalmthout? Wat 
hebben grafmonumenten en de geschiedenis van Kalmthout gemeen? Wie was 
Frans	Raats,	hoe	heette	de	Kalmthoutse	culturele	duizendpoot	en	duivel-doet-al?	
Architect	Renaat	Braem	heeft	het	grafmonument	ontworpen	voor	Lode	Severin,	
leraar en fotograaf. Wil je meer te weten komen over brouwers, politici, onderne-
mers die een stukje Kalmthoutse geschiedenis geschreven hebben, laat je dan 
meevoeren op de funeraire wandeling, het kruispunt van heden, verleden en 
toekomst.

startplaats: P10 -  
begraafplaats Centrum, Kerkeneind
Duur: 1,5 uur
Gidsvergoeding: € 50   

De laatSte ruStplaatS
in centrum-kalmthout

Ook de beide wereldoorlogen hebben de levens van 
de vele Kalmthoutenaren getekend. Een begraaf-
plaats is eigenlijk een spiegel van het verleden van 
een dorp en zo is het niet anders op het begraafpark 
van Heide. Zo zie je het eerste graf van Heide van 
1931, de graven van de vele hoteliers van Heide, het 
graf van een stuntpiloot, van een bekende stripteke-
naar, van burgemeesters, van oorlogslachtoffers, van 
grote industriëlen, ...

22 www.visitkalmthout.be

Met De GiDs 
Op stap

Het DOrp



Op deze wandeling ontdek je het funerair erfgoed van het opstandige dorp Achter-
broek. Over Achterbroek weten we dat de grens met de buurgemeente Wuustwe-
zel door het dorp liep. Dat had als gevolg dat het kerkhof van Achterbroek op het 
grondgebied van Wuustwezel gelegen was. Het oude kerkhof rond de eeuwenoude 
kapel is verdwenen toen de kapel moest plaatsmaken voor de bouw van een nieuwe 
kerk in de tweede helft van de 19de eeuw. Het nieuwe kerkhof aan de Kalmthoutse-
steenweg betreden we via het prachtige paviljoen, een realisatie door Jos Dejongh. 
Een hele brok van de Achterbroekse geschiedenis wordt verteld aan de hand van 
bewaarde grafmonumenten. We komen een merkwaardig oorlogsgraf van het Ge-
menebest tegen, maar ook grafzerken van bekende Kalmthoutenaren. 

startplaats:  P12 - Begraafplaats  
Achterbroek Kalmthoutsesteenweg 
Duur: 2,5 uur 
Gidsvergoeding: € 50

met de gids
op stap
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Het DOrp

startplaats:  
P12 - Kerkplein aan 

kerk Achterbroek
Duur: 2,5 uur  

afstand: 6 km 
Gidsvergoeding: € 75

Tijdens deze dorpsexploratie bezoek je het echte 
Achterbroek. Je zult versteld staan van de talrij-
ke wetenswaardigheden en de geschiedenis die 
dit Kalmthoutse plattelandsdorp te bieden heeft. 
Ooit lag het dorp langs een van de voornaamste 
verkeerswegen naar Nederland en werd het ver-
meld op alle landkaarten. Haar kapel werd ge-
sticht in de vijftiende eeuw. Acherbroek lag aan 
de zuidzijde van de grote turfontginningen op 
een niet altijd even duidelijke grens tussen de 
heerlijkheid Wuustwezel en de door de abdij van 
Tongerlo verworven gebieden. Dit maakte het 
al in een ver verleden tot een aparte dorpsge-
meenschap verspreid over enkele kernen. 

Landbouw was de hoofdzaak, maar enkele nij-
verheden en zelfs landgoederen bepaalden mee 
het uitzicht. Tijdens een wandeling van een vijf-
tal kilometer worden herinneringen opgehaald 
aan het landbouwverleden met onder meer een 

Van achter het Broek 
naar De WolfSheuVel  

De laatSte ruStplaatS
in achterBroek

vroege abdijhoeve, maar komen er ook verhalen 
over de belangrijke posthalte tussen Antwerpen 
en Nederland met zijn heel beroemde gasten.

Je ontdekt onder andere domein Wolfsheuvel 
(bos van de Boerenbond ). Vroeger werd het bos 
vooral voor de jacht gebruikt, exclusief voor ge-
fortuneerde heren uit de bankwereld ( Standaert) 
en uit de petroleumindustrie ( Speth), maar ook 
voor de relaties van de ‘Boerenbond’ van destijds 
(1939). Meer recente gebeurtenissen maken mee 
de geschiedenis van het dorp, zoals de stichting 
van een melkerij, een steengeleeg en aan de rand 
de inrichting van een landgoed met een kasteel-
villa, boerderijen en een jachtdomein. Ken je ‘Hof 
Den Duffelaer’ uit 1912 en plekjes zoals de unieke 
vijver met kijkmuur om vogels te observeren? De 
gids haalt bovendien ook leuke anekdotes aan 
van lokale figuren zoals ‘Keske den Hovenier’, ‘Sus 
Pekai’ of ‘Mie Shop’.



arBoretum kalmthout

Arboretum Kalmthout is een wonderlijke plek. In deze tuin van 12,5 hectare 
groeien meer dan 7000 verschillende plantensoorten uit heel de wereld. De 
oudste bomen werden meer dan 160 jaar geleden aangeplant door Charles Van 
Geert. Zijn kwekerij groeide geleidelijk uit tot een prachtige bomentuin, die nu 
jaarlijks duizenden natuur- en tuinliefhebbers aantrekt.

Van half januari tot eind december ben je elke dag welkom voor een bezoek. Je 
kan de tuin met of zonder gids bezoeken. Een gids wijst je op de hoogtepunten 
van het seizoen en vertelt je anekdotes over de planten en de geschiedenis van 
de tuin. Op verzoek biedt Arboretum Kalmthout ook themawandelingen aan, 
zoals toverhazelaars en winterbloeiers, bomensymboliek, blinddoek- of geur-
wandeling,	achter	de	schermen…		Voor	scholen	is	er	een	aangepast	programma.		

Arboretum Kalmthout heeft ook een cadeau- & boekenshop, een plantencen-
trum met bijzondere planten en een cafetaria met tuinterras. Er is een grote par-
king met voorzieningen voor fietsers en autocars. De tuin is toegankelijk voor 
personen met een beperking dankzij het 300 meter lange tuinpad.

Een rondleiding met gids duurt 1,5 uur 
en kan in meerdere talen. 

tOeGanG:
•	€ 7 per persoon
•		€ 6  per persoon  

(in groep van min. 15 personen)
•	kinderen <12 jaar gratis
•	Klasse lerarenkaart € 2

GiDsVerGOeDinG:
groepen: € 50 (max. 25 personen per gids) 
scholen: € 35 (max. 25 leerlingen per gids)

reserVatie:
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8
03 666 67 41
info@arboretumkalmthout.be
www.arboretumkalmthout.be

Meer dan 7000 
verschillende 

plantensoorten.
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BijenteeltmuSeum 
kalmthout
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BrenG eens 
een BeZOekje

in kaLMtHOut

Het Bijenteeltmuseum van Kalmthout maakt deel uit van het bezoekerscen-
trum van de Kalmthoutse Heide. Je kunt er de fascinerende wereld van de 
honingbij en de bijenteelt komen ontdekken! Het interactieve museum 
is opgebouwd als een honingraat: dwalend door de zeshoekige kamers leer 
je het belang van bijen en de verschillende aspecten van de bijenwereld 
kennen; de relatie Mens – Bij – Plant wordt er op creatieve wijze toegelicht. 

Over bijen geraak je nooit uitgepraat. Wat is het verschil tussen een wesp, 
een bij en een hommel? Wie speelt de hoofdrol in de bijenkast? Hoe vin-
den bijen de weg naar een bloemenweide? Kunnen bijen praten? Hoe ziet 
een bij er van dichtbij uit? Wat is honing eigenlijk? Op welke manier werd 
vroeger geïmkerd in de Kempen? En nu? Een antwoord op deze vragen 
krijg je tijdens een rondleiding in het Bijenteeltmuseum. Je kan zelfs met je 
neus tot dicht bij de kleine zoemers komen dankzij de doorzichtige bijen-
kasten. In de tuin van het museum staan ook een 6-tal actieve bijenkasten 
opgesteld! Verder beschikt het museum over een uitgebreid archief en een 
zaaltje voor filmprojectie. 

Een rondleiding met gids duurt 1,5 uur. Er zijn ook 
mogelijkheden voor Franstalige en Engelstalige 
groepen, en voor mensen met een visuele beperking.

tOeGanG:
groepen: € 2 per persoon
scholen: € 0,75 per leerling

GiDsVerGOeDinG:
€ 25 (max. 25 personen per gids, max. 50 
personen tegelijk in het museum)
Verjaardagsfeestje: € 90

reserVatie:
Bijenteeltmuseum Kalmthout, 
Putsesteenweg 131
03 666 61 01
bijenteeltmuseum@kalmthout.be
www.bijenteeltmuseum.be

Jouw verjaardagsfeestje in 
het Bijenteeltmuseum
Wees feestbij voor een dag! Hou je 
kinderfeestje met je vriendjes in het 
sympathieke Bijenteeltmuseum. Na 
een korte rondleiding door de won-
dere wereld van de honingbijen, 
steken jullie zelf de pootjes uit de 
mouwen en komen de leukste knut-
selwerkjes tot stand. Een hapje en 
een drankje horen er ook bij. Een bij-
engids bereidt voor en cöordineert 
de activiteit. Afsluiten kan in het 
zaaltje met een liedje en cadeautje. 
Voor jarigen van 6 tot 9 jaar. In totaal 
max. 10 kindjes. Altijd op zaterdag. 
€ 90 voor 2,5 uur feestplezier.



kenniS- en VorminGScentrum
De Vroente

Tentoonstellingen en bezoekerscentrum 
Bezoek de permanente tentoonstelling 
over de heide en de halfjaarlijkse tentoon-
stelling over een boeiend natuurthema. 
Het centrum en de tentoonstellingen zijn 
in het weekend vrij toegankelijk tussen 14 
en 17 uur.

Duur: 2,5 uur

Gidsvergoeding: € 30 per groep  
van max. 25 personen

reservatie:  
De Vroente 
Putsesteenweg 129 
03 620 18 30 
devroente.omgeving@vlaanderen.be 
www.devroente.be

De Vroente is een Kennis- en Vormingcentrum voor Natuur en Milieu 
van de Vlaamse overheid en biedt natuurprogramma’s voor alle leeftij-
den en groepen aan. Zelf ervaren en zelf doen vormen de rode draad in 
al hun activiteiten. De Kalmthoutse Heide is het ontdekkingsterrein bij 
uitstek. De educatoren maken graag een programma op maat. Bekijk 
het aanbod op de website. Opleidingen op maat zijn er ook voor vor-
mings- en NME-werkers, natuurgidsen, leerkrachten, studenten, lokale 
overheden en burgers.
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Vanaf 1 juli 2018 zal het Suske en Wiske - Kindermuseum een jaar lang gesloten 
zijn door renovatiewerken. Meer info: www.provincieantwerpen.be.

SuSke en WiSke -
kinDermuSeum

Het programma van dit provinciaal doe-museum is geschikt voor jong en 
oud. Je kunt met je familie, vrienden of collega’s het parcours volgen aan 
de hand van een bepaalde bezoekformule. Sidonia helpt je graag op weg 
doorheen het museum. In negen kamers, elk met een aparte sfeer, kan je 
met leuke en uitdagende opdrachten ontdekken waar Willy Vandersteen 
de inspiratie voor al zijn stripverhalen vandaan haalde. Een wereld ver weg 
of	net	heel	dichtbij,	een	nieuwsbericht,	een	liedje	of	een	schilderij,…	Met	
je eigen tekenblad vol inspiratie kan je daarna zelf aan de slag in het atelier, 
op de plek waar vroeger Studio Vandersteen aan de slag was. 

•		Museumprogramma op weekdagen 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar in groep.

•		Familiedagen, één zaterdag per 
maand, meerdere dagen tijdens de 
vakantieperiodes (meer info: zie website). 

•		Voor iedereen vanaf 6 jaar. 

•		Je moet altijd vooraf telefonisch inschrijven.
•	 Duurtijd: 3 uur (9u30-12u30 of 14u00-17u00)
•	toegang:  € 4 per kind tot 18 jaar  

€ 8 voor volwassenen

•		reservatie:  
Provinciaal Suske en Wiske 
Kindermuseum 
Beauvoislaan 98, 03 666 64 85 
suskeenwiske@provincieantwerpen.be 
www.provincieantwerpen.be
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‘t kotje Der 
herinnerinG

VerffaBriekje 
jorDan & co 

Dit kleine heemkundige museum herbergt een verrassend 
knappe privé-collectie van gereedschappen en meubel-
tjes uit vervlogen tijden. Objecten van oude Kalmthoutse 
(Vlaamse) ambachten, religieuze voorwerpen die getuigen 
van een rotsvast geloof, een antiek winkeltje, een school-
klasje en een typische kroeg zijn enkele voorbeelden van 
historische taferelen die hier gekoesterd en bewaard wor-
den voor het nageslacht. Zo krijgt de bezoeker een helder 
beeld van de leefwereld van de vorige generaties. 
Laat je meeslepen door de gepassioneerde verhalen van 
de verzamelaar/gids en snuif de ziel van vroeger jaren op! 
Aansluitend op de rondleiding word je getrakteerd op een 
kopje koffie of thee.

Jordan & Co, het kleinste verffabriekje van België, blinkt uit 
in het produceren van verven en decoratie op basis van 
traditionele materialen: lijnolie, kalk, was en caseïne. Het 
artisanale bedrijfje verdeelt als enige in de ruime regio de 
kwaliteitsvolle natuurverven van Aquamarijn, grondleg-
ger van de watergedragen lijnolieverven, en heeft al 25 
jaar ervaring in het ambachtelijk vervaardigen van eigen 
producten: kalkpleister, authentieke kalei en tadelakt. Cen-
traal bij het ontwikkelen van verfproducten staat steeds 
het actualiseren van oude bouw- en decoratietechnieken. 
Heb je interesse in schilderen, decoreren, restaureren, pleis-
teren of gewoon creatief bezig zijn en wil je het gezonde 
alternatief in decoratiematerialen beter leren kennen? De 
bedrijfsleider/gids vertelt je gepassioneerd en met gevoel 
voor schoonheid en kwaliteit alles over de ontstaan en de 
filosofie van dit unieke fabriekje, over de natuurlijke grond-
stoffen en over het productieproces.

Het kleine museum kan bezocht worden tussen 1 april 
en 30 september,  in groepjes van max. 15 personen en 
steeds na afspraak. De rondleiding duurt 1 uur.
toegang: € 1 per persoon
reservatie: Frans Jochems,  
03 666 75 66, tkotje@skynet.be

Een rondleiding in het fabriekje duurt 1 uur. 
Onkostenvergoeding: € 25 per groep van max. 20 personen
reservatie: Jordan & Co, Bloemenlei 4-6, 2920 Kalmthout, 
03 666 87 71, info@wolfjordan.be, www.wolfjordan.be
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kepiemuSeum

Ruddy	Gabriels,	inspecteur	bij	de	politiezone	Grens,	is	gefas-
cineerd door politiekepies. Zijn indrukwekkende verzame-
ling hoofddeksels telt 1240 exemplaren, afkomstig uit 115 
landen. De private collectie bestaat uit opmerkelijke poli-
tiekepies, -helmen (ook Bobbyhelmen), -mutsen en –pet-
ten, overzichtelijk tentoongesteld en gesorteerd per land 
van herkomst. Om zijn verzameling uit te breiden, schreef 
Ruddy	ooit	 alle	 ambassades	 in	 het	 land	 aan.	Als	 resultaat	
blijft het kepiemuseum langzaam verder uitbreiden. 

Een rondleiding duurt 1 uur. Groepen van max. 10 personen. 
De toegang is gratis, vrije gift is toegestaan.
reservatie: Ruddy Gabriels, 0477 40 71 11, 
ruddygabrielscops@hotmail.com 

•		Picknicken 
Piknikfabrik serveert een overheerlijke lunch midden 
in de natuur. Neem een kijkje op www.piknikfabrik.be

•		Arboretumbezoek gecombineerd met een andere 
activiteit: Arboretum Kalmthout 
03 666 67 41, info@arboretumkalmthout.be 
www.arboretumkalmthout.be

•	 Steppen 
Steprally van 6 km op hippe steps in groepjes van 
5 personen, eigenzinnig vragenparcours langs 
Kalmthoutse bezienswaardigheden, € 9 per persoon 
inclusief drankje. 
Steproute op kaart van 7 km voor steps in groep max. 
20	personen.	Reservaties:	info@vvvkalmthout.be 
www.visitkalmthout.be (recreatie).

•	 Exclusieve fiets- en voetrally’s op maat: Drive, 
03 666 20 70, drive_kalmthout@yahoo.com 

•	 Gastronomie en wandelen: Keienhof, 03 666 
25 50, info@keienhof.be, www.keienhof.be

•	 Trein en wandelen  
Stappen tussen Staties brengt je van station Kalmthout 
naar station Heide (7 km) en bezorgt je een gevarieerde 
dagtrip met de Kalmthoutse Heide, Arboretum 
Kalmthout, De Vroente, Bijenteeltmuseum en diverse 
bistro’s als hoogtepunten. Volg de knooppunten. 
Groene Haltewandeling	van	de	Grote	Routepaden	
brengt je van station Essen naar station 
Heide (12 km) en bezorgt je een stevige 
wandeltocht met de Kalmthoutse Heide als 
hoogtepunt.	Volg	de	GR-bewegwijzering.

•	 Huurfietsen: Aerts Action, Kapellensteenweg 394, 
Kalmthout, 03 666 97 01, huurprijs € 14 / stuk

•	 Huifkartocht : Werkend Trekpaard, Horendonk-
Essen, 03 667 61 33, www.werkendtrekpaard.be

•	 Toeristentreintje: Oerl-Express, 03 677 34 03

•	 Essen is nabij 
In Essen vind je het prachtige hoevedomein met het 
Karrenmuseum, waar de geschiedenis tot leven komt. 
www.karrenmuseum.be. Ook de Bakkersmolen 
met stoommuseum is een mooie plek om 
te vertoeven. www.bakkersmolen.be
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GroePsverBlijven
in kalmthout

 
HoTEl JERoM
Putsesteenweg 125
2920 Kalmthout
info@hoteljerom.be
www.hoteljerom.be
22 tweepersoonskamers, 
gemeenschappelijke 
ontbijtruimte, fietsenberging, 
vlakbij de Kalmthoutse 
Heide en het infokantoor 
van Dienst Toerisme.

GroePsverBlijven 
in De Buurt Van 
kalmthout

hotelS

KloKKENHoF***  
Bredabaan 950
2930 Brasschaat
03 633 09 27
info@klokkenhof.be
www.klokkenhof.be 
15 dubbele kamers en een 
appartement met 3 slaapkamers, 
restaurant, tuinterras

HoTEl DENNENHoF*** 
Bredabaan 940
2930 Brasschaat
03 663 05 09
dennenhof@valk.com
www.hoteldennenhof.be 
80 dubbele kamers, feest- en 
vergaderzalen voor 25 tot 
400 personen, restaurant

DE KERSElAER
Stationsstraat 202
2910 Essen,
03 663 61 41
info@dekerselaer.be
www.dekerselaer.be 
7 dubbele kamers

VerBlijfcentra

BiElEBAlE VzW 
JEuGDVERBliJFCENTRuM
Elshoutbaan 19
2930 Brasschaat  
vakantie@bielebale.be
03 653 52 74
www.bielebale.be 
voor groepen van 32 tot 78 
personen (+ nog eens 53 
personen in apart gebouw)
kamers met 2, 4 of 6 bedden 
met badkamer

oVernachten
in kalmthout  

VAKANTiEHuiS DE BERK
oude Baan 110
2910 Essen
03 667 20 31
deberk@natuurvriendenhuis.be
www.vakantiehuisdeberk.be
11 kamers voor 2 tot 3 
personen met badkamer
camping en trekkershut aanwezig

VolKSABDiJ o.l.V. TER DuiNEN 
o.l.V. ter Duinenlaan 199
4641 RM ossendrecht-Nederland
0031 164 67 25 46
info@devolksabdij.nl
www.devolksabdij.nl
40 kamers, feest- en vergaderzalen, 
restaurant, sportvelden

VakantieWoninGen

CASA AMETzA
Elshoutbaan 19
2930 Brasschaat
www.casa-ametza.be
03 653 45 28
6 ruime moderne vakantiehuisjes 
voor 4 tot 6 personen

VAKANTiEHoEVE MoERKANTHEiDE
Moerkantsebaan 139
2910 Essen
03 667 32 53
ludo_konings@msn.com
www.moerkantheide.tk
8 dubbele kamers

CAMPiNG HAzEDuiNEN
1ste Verdelingsweg 6
4645 RT Putte-Nederland
0031 (0)164 60 25 35
info@hazeduinen.nl
www.hazeduinen.nl  
Bugalows voor 4 en voor 6 personen.

VAKANTiEWoNiNGEN 
EMMAHoEVE
Emmahoeve 5-23
4645 Rz Putte – Nederland
0031 164 60 23 60
www.vakantiewoningen-emmahoeve.nl
10 vakantiehuisjes voor 6 personen

NiEuW

VAKANTiEWoNiNG 
DE zANDloPER
Duinzichtlei 7
2920 Kalmthout
03 677 34 11
lie.fr@outlook.be
www.vakantiewoning-de-zandloper.be
Woning voor 8 personen met 
4 slaapkamers, 2 badkamers 
en een grote tuin.
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Groepen tot 
20 Personen

DE HEiHoEVE 
Heibloemlaan 90
03 666 52 97
www.deheihoeve.be

lE PETiT PARiS
Kapellensteenweg 146
03 666 99 99
www.lepetitparis.be

iN DE GloRiA
Thillostraat 18
0486 75 68 62

zilVERDEN
Kapellensteenweg 454
03 666 66 62
zilverden@skynet.be
www.zilverden.be

’T VERVolG CAFé
Brasschaatsteenweg 9 
Achterbroek
0472 75 39 25

DE RAAF
Withoeflei 1
03 666 65 37
www.tearoomderaaf.be

DE zWARTE HoND
Heikantstraat 169
03 430 14 51
zwartehond-kalmthout@ 
outlook.be
www.zwartehond.com

Groepen tot 
40 Personen

MoNiDA
St.-Jozeflaan 1
03 666 84 13
www.monida.be 

DEN BoSDuiN
Beauvoislaan 104
03 294 89 88
www.denbosduin.be

DEN DRuiVElAER
Noordeind 51
03 298 90 12 
www.dendruivelaer.be

DEN ENGEl
Nieuwmoer-Dorp 45
03 667 22 14
www.den-engel.com 

’T CENTRuM CAFé
Heidestatieplein 8
0479 27 93 59

ARBoRETuM 
KAlMTHouT
Heuvel 8
03 666 67 41 
www.arboretum-
kalmthout.be

DE zoETEN iNVAl
Kapellensteenweg 157
0476 25 25 13
info@dezoeteninval.be
www.dezoeteninval.be

Groepen tot 
200 Personen

KEiENHoF
Putsesteenweg 133
03 666 25 50
info@keienhof.be
www.keienhof.be

STRiJBoSHoF
Achterbroeksteenweg 69
03 666 81 84
www.strijboshof.be

’T CENTRuM
Heidestatieplein 8
0479 27 93 59

DE VRoENTE REFTER
Putsesteenweg 129
03 620 18 30
devroente.omgeving@
vlaanderen.be

TraiTeurs  
in kalmthout

TiNNE HENDRiCKx
Kapellensteenweg 23
0479 78 11 01
info@traiteurtinne.be
www.traiteurtinne.be 

TRAiTEuR BJöRN 
MATHEuSEN 
Molenstraat 4
0495 31 31 64
bjorn.matheusen@telenet.be
www.bjornmatheusen.be 

’T VoSKE
Vossenstraat 20
03 666 28 66, 
hoeveijstvoske@hotmail.com

KEiENHoF
Putsesteenweg 133
03 666 25 50
info@keienhof.be
www.keienhof.be

TRAiTEuR MillENNiuM 
Essensteenweg 27a
03 677 29 66
info@broodjes-millennium.be
www.traiteurmillennium.be

VERSGAlERiJ ANDRé
Kapellensteenweg 363
03 666 53 68
info@versgalerij.be
www.versgalerij.be

ARNouTS HoME CooKiNG
Kapellensteenweg 349/2
0479 67 08 04
info@arnoutshomecooking.com 
www.arnoutshomecooking.com

BiSTRo oP WiElEN
Augustijnsdreef 40
0479 51 23 64
info@bistroopwielen.be
www.bistroopwielen.be

SAlADE ExPRESS
Kapellensteenweg 478
03 289 08 48
info@salade-express.com,
www.salade-express.com

DEliDAMEN
Heidestatiestraat 57
03 644 64 45
www.delidamen.be

DE RAAF
Withoeflei 1
03 666 65 37
www.tearoomderaaf.be

zilVERDEN
Kapellensteenweg 454
03 666 66 62
zilverden@skynet.be
www.zilverden.be

31toerisme@kalmthout.be

tafelen
in kalmthout



Dienst Toerisme 
Kalmthout

Putsesteenweg 131
B-2920 Kalmthout 
+32 3 666 61 01
toerisme@kalmthout.be

openingsuren 
Dinsdag t.e.m. vrijdag:
10u - 12u30 en 13u30 - 17u 
zaterdag en zondag:
10u - 17u 

steeds tot 
je dienst!

Colofon:
V.U.: gemeente Kalmthout, 
schepen voor toerisme Sandra 
Hoppenbrouwers. 
Druk: Drukkerij Goossens, 
januari 2018. 
Realisatie: gemeente 
Kalmthout, Dienst Toerisme. 
Foto cover: Wim Staessens 
(deelnemer fotowedstrijd).
Foto’s brochure: gemeente 
Kalmthout, gemeente 
Wuustwezel, Thomas Geuens,  
C. Clasquin, Piknikfabrik, H. 
Lauriks, Oudheid-kundige Kring 
Kalmhtout en deelnemende 
attracties. 

www.visitkalmthout.be


