
FOTOZOEKTOCHT  

KALMTHOUTSE HEIDE 

Spelreglement 

Heb je een scherpe blik én oog voor details? 

Dan ben je de geknipte persoon om de Kalmthoutse Heide te verkennen met deze 

fotozoektocht. 

In dit document vind je 20 foto’s van reeks A. Elke foto is voorzien van een 

nummer en wat extra informatie over de plek. De foto's staan niet op volgorde.   
Jij moet de foto’s tijdens je wandeling in de juiste volgorde proberen te plaatsen.   

Om deze opdracht goed uit te voeren, volg je een voorgeschreven wandeltraject. 

Dat traject staat aangeduid op de kaart op devolgende bladzijde.
Het vertrek is steeds aan De Vroente. 

Je kan helemaal alleen de foto’s proberen te rangschikken, je kan de foto’s ook 

verdelen onder elkaar en samen de zoektocht proberen op te lossen. 

Op het laatste blad staat de ‘juiste oplossing’.  

Jij of je begeleider kan dan nakijken of je alles hebt gezien..   

Veel plezier ! 

Kaartje 

Wegbeschrijving : volg de witte lijn op de kaart in de richting van de pijlen. 

 De Vroente 
Putsesteenweg 129 

2920 Kalmthout 
tel. : 03/620.18.30 

devroente.omgeving@vlaanderen.be 
www.devroente.be 

mailto:devroente.omgeving@vlaanderen.be




De   Vroent e     Vla ams Ken nis -  en Vo  rmingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 2 

In een heidegebied is het verloop van de seizoenen moeilijker waar te nemen. 

Vooral de loofbomen verraden dat het zomer is.  Een loofboom die geen 

bladeren heeft gevormd, is afgestorven en vormt een scherp silhouet in het 

landschap.  Een ideale slaap- en uitkijkpost voor vogels.   

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn 
deze af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in 

onze brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 1 

De uitkijk- of brandtoren valt duidelijk op in het landschap.  Tijdens brandge-
vaarlijke perioden houden de boswachter en zijn medewerkers de omgeving 

nauwlettend in het oog.  Vooral tijdens het voorjaar is het oppassen geblazen 

omdat het afgestorven en droge gras (pijpenstrootje) snel ontvlambaar is.  De 

laatste brand in dit gebied dateert van 25 en 26 mei 2011. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 4 
De Vroente werd opgericht door de Vlaamse overheid in 1996 en is een 
“Kennis -en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu”. De Vroente ontwikkelt 

natuurprogramma’s voor kinderen en volwassenen en is ook het 

bezoekerscentrum voor het “Grenspark Kalmthoutse Heide”.  Je kan er terecht 

op weekdagen van 9u00 tot 17u00, op zaterdagen, zon- en feestdagen van 

14u00 tot 17u00. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 3 

De molensteen links van het pad is een monument.  De Vereniging voor Natuur- 

en Stedenschoon plaatste de steen als dankbetuiging aan alle mensen die hard 
hebben gewerkt om de Kalmthoutse Heide te beschermen.  Kijk eens op de 

steen.  Daar lees je een spreuk van de Romeinse schrijver Cicero : Met de natuur 
als gids onmogelijk te verdwalen.  Hopelijk zijn jullie nog steeds op het juiste 

pad! 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 6 

De vlakte vóór je is het Van Ganzeven.  Tijdens de zomer en regenarme winters 

staat het ven vrijwel helemaal droog.  Dat was vroeger niet het geval.  Het ven 

was toen erg populair als ‘zwemvijver’.  Omwonenden wasten hier de wol van 

hun pasgeschoren schapen.  

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn 
deze af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in 

onze brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 5 

Hier zie je een typisch heidelandschap : berken, grove dennen, struikheide, 

pijpenstrootje en zand.  Het landschap is ‘open’ en biedt mooie panorama’s. 

Draai hier maar eens 360° rond je eigen as, dan begrijp je wat we bedoelen. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 7 

Alle paadjes lijken op elkaar en soms denk dat je hier al eens bent geweest. 

Het landschap biedt weinig afwisseling, maar is toch ‘spannend’ en uitdagend. 

Wie op de wandelpaden blijft, kan de heide bewonderen in al haar facetten. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 8 

De Putse Moer is één van de mooiste plekjes van de Kalmthoutse Heide.  Deze 

plas is volledig gevuld met regenwater. Een plas of poel op de heide noemen 

we een ‘ven’.  Venwater is vrij zuur en daarom niet geschikt voor 

zoetwatervissen.  De heikikker heeft het hier wel naar zijn zin.  

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 10 

Een bos rust nooit uit.  Bomen gaan dood, maar ondertussen groeien nieuwe 

exemplaren op de open plekken in het bos.  Zomaar.  Bomen zaaien zichzelf 

uit.  Ga eens op zoek naar jonge dennen en berken. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 9 

Een heidegebied is arm aan soorten planten.  Het is een ruw landschap met 

tijdens de zomer grote verschillen in dag- en nachttemperaturen.  De bodem is 

doorgaans droog en voedselarm.  Alleen ‘taaie’ planten kunnen hier overleven.   

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 11 

De laatste heidebrand in 2011 vernietigde 400 ha natuur.   Om alle bezoekers 

te waarschuwen tijdens brandgevoelige perioden, is dit bord aangebracht.  Wij 

zijn altijd blij als de zwarte pijl naar de witte ‘taartpunt’ wijst.  Kijk maar even 

op het bord, dan begrijp je wat we bedoelen.  

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 12 

Sinds 2011 is het “Grenspark Kalmthoutse Heide” 6.000 ha groot.  Een flinke 

lap natuur.  Niet alle gedeelten zijn toegankelijk, maar je kan er wandelen, 

fietsen en paardrijden op de daarvoor voorziene paden.  Een mooie combinatie 

van natuurbehoud en recreatie. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 13 

Het gras dat links en rechts van dit ruiterpad groeit, heet pijpenstrootje.  Het is 

een echte krachtpatser.  Op de heide groeit hij overal : in het bos, op 

zandvlakten, op droge én op vochtige bodem.  Een zware concurrent voor de 

paarse struikhei, maar ook voor andere planten.  Toch hoort hij hier thuis.  Met 

dit gras reinigden de heideboeren vroeger hun pijp.  Vandaar … 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 14 

Deze stevige jongens zijn zwarte dennen.  Ze hebben kaarsrechte stammen 

en verwisselen voortdurend hun oude naalden met frisse en groene 

exemplaren.  De afgevallen bruine naalden verteren moeizaam en verzuren 

de bodem.  Weinig planten zijn aangepast aan een zure bodem.  Daarom zie 

je weinig struiken in dit bos en kan je dwars door het bos heen kijken. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 15 

Regenwater vloeit steeds naar de laagst gelegen gedeelten in een landschap. 

Daar zorgt de zwaartekracht voor.  Een ondoordringbare ijzerzandsteenlaag 

belet de insijpeling van het water.  Zo’n nat heideterrein is een geschikte 

groeiplaats voor heideplanten die aangepast zijn aan een vochtige bodem.  Zo 
heeft elke plant zijn eigen ‘plek’. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 16 

De Kalmthoutse Heide moet een ‘open landschap’ blijven.  De 

natuurbeheerders gebruiken runderen, schapen en geiten die de opschietende 

boompjes opeten en zo beletten dat de heide een bos wordt.  De dieren zitten 

in een afgerasterd gedeelte. Sommige wandelwegen lopen door deze rasters en 

zijn toegankelijk voor wandelaars via een poortje of een overstapje.   Geen 
paniek, het loslopend vee is erg zachtaardig en mensvriendelijk. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn 
deze af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in 

onze brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 17 

Duinen horen bij een heidegebied.  De wind maakt duinen, maar verplaatst ze 

ook.  Als planten zoals grassen en bomen de kans krijgen op zo’n duin te 

groeien, kan een duinheuvel(tje) zich niet meer verplaatsen.   Wilde konijnen, 

zandbijen en mestkevers zijn typische duinbewoners en graven hun holen in 
het zand.  

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 18 

Een heidebodem bestaat uit zand, zand en nog eens zand.  Regenwater sijpelt 

zeer snel tussen de zandkorrels tot diep in de bodem.  Na een zomerse 

regenbui is een zandbodem dan ook heel snel opgedroogd.  Als je op een 

warme dag op deze weg loopt, voel je hoe de snel opgewarmde zandkorrels de 
hitte weerkaatsen.  Je waant je in de woestijn. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn 
deze af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in 

onze brievenbus stoppen.  Met dank. 



De Vroente  Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 19 

Dit loofbos ziet er helemaal anders uit dan een dennenbos.  In een loofbos 

onderscheid je duidelijk een mos-, kruid-, struik- en kruinlaag: vier 

verdiepingen.  Een loofbos levert ook meer voedsel voor dieren die hier 

thuishoren.  Tijdens de lente zingen in dit bos meer vogels dan in een naaldbos. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je  wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze  

brievenbus stoppen.  Met dank. 

De Vroente     Vlaams Kennis - en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 

ZOMER  A - Nummer 20 

Dode bomen worden niet opgeruimd.  Spechten, houtwormen, pissebedden 

en schimmels vinden in dit exemplaar  lekker eten  en een woning.  Zij breken 

de boom volledig af tot die opnieuw voedsel wordt voor de planten op de 

bodem.  De kringloop is dan mooi gesloten. 

Als je deze foto hebt gevonden tijdens je wandeling, wil je dan zo vriendelijk zijn deze 
af te geven in ‘De Vroente’ a.u.b. ?   Als het centrum gesloten is, kan je de foto in onze 

brievenbus stoppen.  Met dank. 



Dit is de juiste volgorde van de foto’s : 

4 - 11 - 12 - 10 - 14 - 13 - 18 - 20 - 15 - 8 

2 - 5 - 3 - 16 - 1 - 19 - 9 - 6 - 7 - 17 

Fotozoektocht zomer & winter – De Vroente 
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