
Fiets mee en ontdek de mooiste

vlinderplekjes in Kalmthout!

KALMTHOUT

VLINDERDORP
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Een mengsel van vl indervriendel ijke

planten werd uitgezaaid langs de

oprij laan. Als je de tuin zelf bezoekt kan je

in de vl indertuin nog veel meer vl inders

aantrekken. Kijk eens in de bomen! Enkele

kinderen uit Kalmthout en omgeving

knutselden speciaal voor dit project deze

prachtexemplaren.

Stap gerust af om te genieten van het wijdse zicht hier

aan de Imkersweg. De omliggende gronden maakten

deel uit van de abdij van Tongerlo (1 8e eeuw). Als je

l inks kijkt zie je de abdijhoeve die stamt uit deze

periode. De lange ereprijs en koninginnekruid trekken

de mooie vl inder met de naam kleine vos aan! Tijd om

even uit te blazen in ons salonnetje...

De Imkersweg
rust -en picknickplekje net voor kruising met de

Zwanenberg

Vertrek aan NEC De Vroente
Putsesteenweg 129-1 31 , Kalmthout

Toerisme Kalmthout en de gemeente Kalmthout ondersteunen actief de

vl inderpopulatie. Samen met de mil ieuraad en Regionaal Landschap de

Voorkempen maken we van onze gemeente een echt Vl inderdorp.

Deze route, die je al wandelend of fietsend kan doen, brengt je langs 9

vl indervriendel ijke plekken. We hopen dat het jou inspireert om ook zelf

aan de slag te gaan!

Veel fiets- en vl inderplezier!
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Links naast de inkom vind je het

vertrekbord. Hier maak je kennis met de

cyclus van de vl inder en kun je al meteen

een opdracht doen.

Heb je genoeg tijd? Bezoek dan

zeker ook het NatuurEducatief

Centrum, het Bijenteeltmuseum

en de Dienst Toerisme, die hier

gehuisvest zijn.

De naam verwijst naar natte weiden en

omgeving. Om de waterhuishouding goed

te regelen, werd hier een retentiebekken

gebouwd. Waar natte gronden zijn, vind je

vaak wilgen terug. Die wilgen trekken het

oranjetipje aan; een mooi vl indertje met

fel le oranje tipjes op zijn vleugels.
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Beekdal
Aan de Volkersweg

In 2012 werd gestart met deze volks-

tuintjes met als doel ouderen en kansen-

groepen elkaar te laten ontmoeten. Een

zeer geslaagd project dat nu wordt uit-

gebreid met een vl inderkrijtmuur voor

jong en oud. De vl indervriendel ijke

planten zul len vooral vele koolwitjes

aantrekken. Tel je mee?
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Geniettuin

Tuin achter woonzorgcentrum Sint
Vincentius

Halte Zoetedreef
Opnieuw even uitblazen...

KVLV Kalmthout schonk ter gelegenheid

van haar 1 00e verjaardag een rustbank

voor dit nieuwe straatje.

Door het inzaaien van een vl indermengsel

kan je de Gehakkelde aurel ia misschien

wel waarnemen. Op het infobord lees hoe

je die kan terugvinden..
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ROZEMIEKE is het fietspad dat loopt naast

de spoorweg en waar je een dagpauwoog

kan aantreffen, één van de meest

voorkomende vl inders in Vlaanderen.

Halte Rozemieke
Fietspad Rozemieke via de Frans Raasstraat
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Fietspad via Vogelenzangstraat
Citroenvl inders gespot?
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Wist je dat de citroenvl inder ongeveer 1 jaar

oud kan worden? Daarmee is hij de

langstlevende vl inder in onze regio... Meer

vl inderweetjes vind je op de infoborden!
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Arboretum Kalmthout
Het eindpunt van de vl inderfietsroute
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Deze plek herinnert je ook aan het

bombardement van een Duitse trein vol

met munitie. Kort na de oorlog, op 9 januari

1 946, waren Waalse mil itairen bezig de

munitie op te ruimen. Door de ontploffing

van een obus kwamen vijf soldaten om.
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Als je goed rondkijkt, zie je al l icht de mooie

atalantavlinder rondfladderen! Nectar van

verschi l lende kruiden uit de berm kan de

atalanta bekoren.

Monument gesneuvelde
ontmijners aan de Turfvaartlaan
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Station
Het perkje voor de fietsenstel l ing
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Ook een klein bloemenperk als deze kan het

verschi l maken voor vl inders. Planten als de

Rode zonnehoed (Echinacea) trekken heel

veel vl inders, zoals de distelvl inder, aan.


