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Ontdek onze regio alvast via www.visitkalmthout.be. 
Daar vind je allerlei nuttige informatie en ontdek je de 
leukste weetjes over onze gemeente. Ook op Instagram 
en Facebook vind je Visit Kalmthout terug. Zéker de 
moeite om eens te checken! Heb je nog vragen? Dan 
kan je altijd terecht bij Visit Kalmthout. Kom gerust 
langs aan de balie of bel/mail ons. Onze professionele 
medewerkers en enthousiaste vrijwilligers helpen je met 
plezier verder!

Visit Kalmthout  
Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout

www.visitkalmthout.be 
 visit@kalmthout.be, 03 666 61 01

Zin om Kalmthout te ontdekken?

Beste bezoeker,

Sinds jaar en dag is Kalmthout dé plek bij uitstek om in pure, haast ongerepte 
natuur te vertoeven en even te herbronnen. Het unieke natuur- en stiltegebied 
van de Kalmthoutse Heide leent zich uitstekend voor een dagtrip, maar 
evengoed kan je enkele dagen ronddwalen in een gevarieerd landschap 
van (dennen)bossen en vennen. Laat je verwonderen door uitgestrekte 
vergezichten die je doen denken aan een Afrikaanse safari.

Hoewel de meeste bezoekers naar onze regio afzakken voor een bezoekje aan 
het alom bekende Grenspark Kalmthoutse Heide, valt er nog zo veel meer te 
beleven in onze mooie heidegemeente. Er zijn namelijk nog heel wat andere 
magische plekjes verstopt. Pareltjes die je kan ontdekken én volop beleven. 

In deze brochure maak je kennis met al het leuks, moois en boeiends dat 
Kalmthout je te bieden heeft. Voor elk is er wat wils: van een bezoek aan het 
doe-museum van Suske en Wiske tot de wondermooie botanische tuin van 
Arboretum Kalmthout of steppen en 
fietsen doorheen onze gemeente. 
Ook verklappen we waar je de échte 
‘hidden gems’ kan spotten, al dan 
niet vergezeld door een van onze 
professionele gidsen. 

Of het nu gaat om streekproducten-
proeverijtjes, unieke wandelingen, 
gewoon lekker lanterfanten of 
simpelweg genieten van de natuur 
in al zijn facetten: geniet met volle 
teugen van ons mooie Kalmthout! 

Lukas Jacobs 
Burgemeester
 
Sandra Hoppenbrouwers
Schepen van Toerisme

Welkom in Kalmthout!
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Kalmthoutse 
Heide

Hoek

Withoefse 
Heide

Laat je verwonderen door 
de Kalmthoutse Heide, waar 
je getrakteerd wordt op een 
pittoresk duinenlandschap.

Kalmthout:  
1 gemeente, 5 dorpskernen

Visit Kalmthout
Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout
03 666 61 01
visit@kalmthout.be
www.visitkalmthout.be

@visitkalmthout - #visitkalmthout

Openingsuren:
Zomer (maart - oktober)
Maandag:  10u - 12u en 13u - 17u
Dinsdag:  10u - 12u en 13u - 17u
Woensdag: 10u - 12u en 13u - 17u
Donderdag: 10u - 12u en 13u - 17u
Vrijdag:  10u - 12u en 13u - 17u
Zaterdag:  10u - 17u
Zondag: 10u - 17u

Winter (november - februari) 
Maandag:  10u - 12u en 13u - 16u
Dinsdag:  10u - 12u en 13u - 16u
Woensdag: 10u - 12u en 13u - 16u
Donderdag: 10u - 12u en 13u - 16u
Vrijdag:  10u - 12u en 13u - 16u
Zaterdag:  10u - 16u
Zondag: 10u - 16u

Nederland

Stabroek

Kapellen

Centrum: Het levendige en 
bruisende hart van Kalmthout.
Dorp-Heuvel: Ontdek nostalgisch 
Kalmthout samen met het prachtige 
Arboretum.
Heide: In deze bosrijke omgeving 
ontdek je de creatieve ziel van 
Kalmthout.
Achterbroek: Geniet van de 
uitgestrekte weilanden in Kalmthout.
Nieuwmoer: Geniet van de 
landelijke sfeer in dit stukje 
Kalmthout.
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Heuvel

Strijboshof

Nieuwmoer

Dorp

Heide

Arboretum 
Kalmthout

Een plantentuin met meer 
dan 7000 plantensoorten 

uit de hele wereld. 

De Maatjes en 
uitkijktoren De Klot

Wolfsheuvel

Suske en Wiske 
Museum

Klein  
Schietveld

Achterbroek

Speel zelf mee in een 
stripverhaal van Suske en 
Wiske of ga op tijdreis met 
de teletijdmachine.

Sportpark 
Heikant

Winkel- 
centrum 
De Beek

Centrum

Heidestatie- 
straat & Willy 

Vandersteenplein
 

Boetiekjes, winkels en 
gezellige horecazaken

Withoefse 
Heide

Rietmoeras waar je heel wat bijzondere 
vogels kan spotten. Geniet van een 
weids zicht over Kalmthout, Wuustwezel 
en Zundert vanop uitkijktoren De Klot.

Essen

Wuustwezel

Nederland

Brasschaat
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Ongerepte  
natuurparel én 

3-sterren-stiltegebied
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Grenspark 
Kalmthoutse Heide

Ongerepte natuurparel
Laat je verwonderen door de Kalmthoutse Heide, waar je getrakteerd 
wordt op een uitzonderlijk duinenlandschap. Uitgestrekte vennen 
en prachtige dennenbossen leveren buitengewone panorama's 
die je haast nergens anders tegenkomt. De wisselwerking tussen 
schapenbegrazing, plaggen, potstallen en de omliggende 
landbouwgronden hebben de heide gevormd tot een bijzonder 
waardevolle toeristische beleving.

De Kalmthoutse Heide beslaat heel de noordwestelijke hoek van 
de gemeente en verovert meteen het hart van elke bezoeker. Het 
Grenspark Kalmthoutse Heide omvat in zijn totaliteit 6 000 hectare 
natuurschoon met een grote ecologische waarde. Beleef het 
gebied langs de talrijke wandelpaden. Je kan het Grenspark ook 
ontdekken met de fietsknooppunten, goed voor uren plezier. Ook het 
mountainbiken op de Grensparkroute van 48km wordt door heel wat 
bezoekers enthousiast onthaald. Wat je voorkeur ook is: genieten staat 
voorop.
 

Leen een wombat of bug-rolstoel 
Ben je minder mobiel, maar wil je toch graag 
eropuit trekken? Met een wombat of bug rolstoel 
van het Grenspark Kalmthoutse Heide kan je 
alternatieve paden ontdekken die speciaal voor 
deze terreinrolstoel voorzien zijn. Te reserveren via 
visit@kalmthout.be of 03 666 61 01.

 

3-sterren-stiltegebied
Wist je dat de Kalmthoutse Heide officieel 
erkend is als stiltegebied? Waar rust en stilte 
steeds schaarser worden, biedt de heide je die 
ruimte. Dat maakt het natuurgebied dé ideale 
plek om even te onthaasten en een adempauze 
te nemen. 

Kom, wenkt de stilte

ik wieg je woorden wakker

weeg de zwaarte, leg die

te drogen tegen de scherpe scheuren

onder het uitgedroogde ven - ik wikkel 

je in geuren en draag je traag terug

het ruime landschap in 

- Riet De Bakker, winnaar poëziewedstrijd  

'Dag van de Stilte 2019'
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De nieuwe 
brandtoren: 
nieuw landmark 
voor meer 
natuurbeleving 
en veiligheid
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3 uitkijktorens 
in Kalmthout

01
De nieuwe brandtoren
Beleef de Kalmthoutse Heide 
vanop een van de twee 
uitkijkplatformen voor een 
fantastisch panorama. 

Van de grond tot het puntje van 
de antenne is deze toren ruim 
40 meter hoog. Op de plateaus 
krijg je een 360° zicht over de 
unieke natuur van Grenspark 
Kalmthoutse Heide. Bij helder 
weer zie je zelfs de televisiemast 
in Roosendaal, de haven van 
Antwerpen en de kerken van 
de omliggende gemeenten. 
Beentjes klaar? Klimmen maar !

03
Uitkijkplatform 
‘Kleine Stapper’

Een uitkijkplatform vlak boven 
het wateroppervlak van het 
Stappersven. Je bevindt je 
midden in de natuur, waar 
watervogels op een steenworp 
afstand voorbij zwemmen. Dit 
platform werd gemaakt door 
de leerlingen ‘houtbewerking’ 
van Gitok Kalmthout i.s.m. PITO 
Stabroek.

02
De Stapper

Aan het prachtige Stappersven 
kan je genieten van het 
uitzicht vanop ‘De Stapper’. 
Deze 10 meter hoge toren 
biedt een adembenemend 
zicht over een van de grootste 
vennen van Vlaanderen. De 
Stapper telt vier verdiepingen. 
Op elke verdieping kan je 
een blik werpen in de vier 
windrichtingen. 

Wil je de nieuwe brandtoren 
beklimmen? Volg wandelpad Ree, 

Rups, Schaap en Libel.

Vogels spotten op De Stapper? 
De Stapper staat langs de 
Verbindingsstraat of volg 

wandelpad Duin.

Uitkijkplatform ‘Kleine Stapper’  
kan je bereiken via het wandelpad 

langs het Stappersven. 
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Natuurpracht  
in Kalmthout
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01
Arboretum Kalmthout

De plantentuin van Arboretum Kalmthout is een ware streling voor het 
oog. Deze tuin geniet wereldwijde faam dankzij zijn betoverende aanblik. 
Het weelderige domein herbergt duizenden zeldzame bomen, struiken, 
vaste planten en bodembedekkers. Heel het jaar door tref je er bloeiende 
planten aan, in alle geuren en kleuren. Een van de absolute blikvangers is 
de Hamamelis of Toverhazelaar, die je in januari en februari kan bewonde-
ren. Een absoluut hoogtepunt voor plantenliefhebbers!

Arboretum Kalmthout
Heuvel 8, 2920 Kalmthout
03 666 67 41
info@arboretumkalmthout.be
www.arboretumkalmthout.be

Naast talrijke tentoonstellingen 
kan je ook deelnemen aan work-
shops en cursussen, allemaal 
met een knipoog naar plant en 
tuin. 

Snuister zeker eens rond in het 
uitgebreide assortiment van de 
cadeau-en boekenwinkel en 
dompel je onder in de botani-
sche literatuur. Sluit je bezoek af 
met streeklekkers in de cafetaria. 

TIP

In 2021 riep de Britse Royal Horticultural Society 
het Arboretum uit tot ‘Feel Good Garden’ van 
het jaar. Een beetje de Oscars van de botanische 
tuinen, zeg maar. En of we blinken van trots!
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02
De Maatjes

In Nieuwmoer vind je de weidse Maatjes: een bijzonder stukje natuur met 
rietvelden, broekbosjes en natte weilanden. Ornithologen, natuurfotogra-
fen en wandelaars halen er hun hartje op dankzij de zeldzame riet- en wei-
devogels die zich ophouden in dit moerassige gebied. De Maatjes herbergt 
ook talrijke overblijfselen uit de tijd van turfwinning, die verantwoordelijk is 
voor het huidige moeraslandschap. Dus: ook voor geschiedenisliefhebbers 
een ideale habitat. 

Parking De Maatjes
Visvijver Hanneke Wiewau, Nieuwmoer

Breng zeker een bezoekje aan 
wandeltoren De Klot. Die staat 
garant voor een schitterend 
vergezicht op de moerassen en 
prachtige weilanden die Nieuw-
moer rijk is. Je komt er meer te 
weten over de turfontginning in 
onze regio. Op twee posters ont-
dek je welke vogels je hier zoal 
kan spotten.

Even verpozen in Perron Noord 
bij een dampend kopje koffie 
of een smakelijke hap voegt 
net dat tikkeltje extra toe aan je 
beleving. Ook een bezoek aan 
Den Toren is absoluut de moeite 
waard: daar ontdek je alles over 
het militaire verleden, het vlieg-
wezen én de natuurwaarden 
van het waardevolle gebied.  

TIP

TIP
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03
Klein Schietveld

Het Klein Schietveld dankt zijn naam aan het nabijgelegen militaire domein 
in Brasschaat. Het domein vormt een groene long van bossen en heidevel-
den in het zuiden van Kalmthout. Het Klein Schietveld van Kalmthout en 
Brasschaat vormt samen met het Groot Schietveld van Brecht een prach-
tig natuurterrein van liefst 900 hectare. Toegang is enkel mogelijk via de 
westelijke ingangen, waar je meteen het uitgestippelde laarzenpad kan 
ontdekken. 
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04
Wolfsheuvel

Wolfsheuvel, in de volksmond beter gekend als ‘het 
bos van den Boerenbond’, situeert zich op de grens 
Kalmthout-Wuustwezel. Het lag eeuwen geleden 
aan de zuidrand van een groot aaneengesloten 
veen- en turfgebied. Pas in 2012 werd het gebied 
opengesteld voor recreatie. 

06
Mastenbos in Kapellen

Even buiten de gemeentegrenzen, tussen Kapellenbos en Putte, ligt het 
Mastenbos. Deze plek ademt de roerige geschiedenis van weleer. Dwars 
doorheen dit prachtige bos liepen namelijk diverse linies en versterkin-
gen. 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 helaas (nog) niet te bezoeken, maar het verhaal maakt wel deel uit van 
het geheel aan gebeurtenissen. 

Parking Wolfsheuvel 
ingang via Kapelstraat

Achterbroeksteenweg 69
03 666 81 84 
info@strijboshof.be
www.strijboshof.be

Het loopgravenpad 
Wandel in de Duitse loopgra-
venlinie met talrijke bunkers. In 
het hele Mastenbos gaat het om 
maar liefst 4.8 km loopgraven uit 
de Eerste Wereldoorlog!

TIP

TIP

TIP

05
Strijboshof 

In park Strijboshof is het aangenaam vertoeven. Dit 
gemeentepark vind je aan de rand van Achterbroek, 
aanpalend aan restaurant Strijboshof, een buitenhof 
dat dateert van 1875. 

Naast een ruiterpad en apart speelbos voor 
kinderen en jeugdverenigingen, zijn er ook 

verschillende wandelroutes uitgestippeld aan 
de hand van knooppunten. Urenlang plezier voor 
jong en oud!

Pièce de resistance zijn de vijver en de partij im-
posante bomen van wel 125 jaar oud. Prachtig 
om te zien en dus absoluut de moeite waard om 
eens te komen bewonderen! 

Mastenbos
Oude Galgenstraat thv nr 65, Kapellen
Mastenbos + Loopgravenpad: 
Kalmthoutsesteenweg, 2950  Kapellen



Wandelen  
en simpelweg 

 genieten
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Wandelen 
met een gids

Op stap met de gids
Voor wie maar niet genoeg krijgt van wandelen, bieden we graag gegid-
ste wandelingen aan. Als geen ander brengen onze doorwinterde gidsen 
de verhalen van weleer weer tot leven. Ze trakteren je op smakelijke anek-
dotes, sappige weetjes en inside informatie. Kortom: wie met een gids op 
stap gaat, beleeft net dat tikkeltje meer. 

Toeristische gidsen
Per seizoen worden een aantal themawandelingen uit-
gestippeld waarbij de geschiedenis van onze gemeen-
te uitgebreid belicht wordt. Wist je bijvoorbeeld dat 
Kalmthout een bewogen joodse geschiedenis kent en 
als een van de weinige plattelandsgemeenten een sy-
nagoge op haar grondgebied heeft? Maak kennis met 
de unieke geschiedenis van onze gemeente en schrijf 
je meteen in voor een van onze kalenderwandelingen! 

Wist je dat je onze gidsen ook als groep kan 
boeken? Opgelet: een groep bestaat uit maxi-

mum 25 deelnemers. Per gids betaal je doorgaans 
30 euro per uur. Liever individueel deelnemen aan 
onze kalenderwandelingen? Ook dat is perfect 
mogelijk! Check www.visitkalmthout.be voor 
alle opties!

Natuurgidsen 
Wie Kalmthout zegt, noemt in één adem ook de 
Kalmthoutse Heide. Hoewel deze natuurparel uiteraard 
de bekendste is, vallen er in onze gemeente nog heel 
wat prachtige - haast ongerepte - plekjes te ontdek-
ken. De natuurgidsen van Nareka tronen je mee naar 
alle uithoeken van onze regio en laten je kennismaken 
met bijzondere fauna en flora in het Grenspark en De 
Maatjes. Een gegidste wandeling duurt 2 à 3 uur.

Ook onze natuurgidsen kan je als groep boeken. 
Een groep bestaat uit maximum 25 personen. Per 
gids betaal je 40 euro per wandeling. Je kan je ook 
individueel aansluiten bij een van de gratis kalen-
derwandelingen van Nareka in en rond het Grens-
park Kalmthoutse Heide. Reserveren hoeft niet, 
tenzij anders vermeld. Ontdek de mogelijkheden 
via www.visitkalmthout.be.

voor 
groepen

voor 
groepen

Kijk op  
www.nareka.be 

 voor een overzicht van 
alle kalender- 
wandelingen

TIP



Artiesten, Anarchisten en Nudisten
Heide-Kalmthout is nu een respectabele 
residentiële gemeente in het groen, maar 
120 jaar geleden waren er alleen woeste 
heidegebieden, veel zand, enkele bomen en 
nauwelijks enige bewoning. De streek veran-
derde compleet toen in 1854 een spoorlijn 
tussen Antwerpen en Amsterdam werd in-
gehuldigd. Kunstenaars uit de stad kwamen 
ter plaatse de ongerepte natuur schilderen 
en stadstoeristen kwamen zwemmen in de 
vennen en het natuurschoon bewonderen. 
Al snel ontstond in Heide een ware toeris-
tische industrie: in enkele jaren tijd werden 
er 12 hotels gebouwd. Heide werd zelfs een 
heus kuuroord voor zieke stedelingen. Be-
middelde stadsmensen bouwden tweede 
verblijven en bleven er uiteindelijk wonen. 

Deze boeiende geschiedenis liet natuurlijk 
vele sporen na: prachtige fin-de-siècle hui-
zen, modernistische villa’s, kasteeltjes en 
moderne villa’s. De gids doet graag het hele 
verhaal voor je uit de doeken.

 5 km, 2,5 uur

Wandelen met gids 
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Joodse Geschiedenis van Heide
Wist je dat Heide tussen de twee wereldoorlogen een ware 
toevloed van joodse mensen kende? De grote joodse aanwe-
zigheid heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de explo-
sieve groei en bloei van het dorp Heide. Tussen 1930 en 1942 
waren er minstens 700 ingeschreven joodse inwoners. Boven-
dien kwamen er vele honderden joodse toeristen in de week-
ends en tijdens de zomermaanden 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 toe-
risten. 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 ver-
trokken uit Heide en Antwerpen. Maar helaas werden de 37 
achtergebleven joodse mensen tijdens twee razzia’s in Heide 
door de Duitsers opgepakt en naar de vernietigingskampen 
gestuurd.

 5km, 3 uur (met tussenstop Eetkaffee 'In De Gloria') 
Niet mogelijk op maandag en dinsdag
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Kalmthout langs den IJzerenweg
Het is ruim 150 jaar geleden dat de spoorlijn van de heidegemeente 
werd ingereden: op 26 juni 1854 stopte de trein voor de allereerste keer 
in het station van Kalmthout. Een hooggeplaatst gezelschap uit Brussel 
en Antwerpen stapte af. Zij werden verwelkomd door burgemeester 
Cas en de bevolking. Een journalist beschreef het gebeuren. Hij vond de 
Kalmthoutse erewacht de charmantste: de allermooiste meisjes uit de 
gemeente begroetten de treinreizigers.

De trein zou onze streek volledig veranderen. Onze voorouders konden 
gemakkelijk naar ‘ ’t stad’ om er te gaan werken. En omgekeerd konden 
de stedelingen naar ons dorp reizen. En dat deden zij in groten getale: 
kunstenaars, toeristen, longpatiënten op zoek naar goede lucht... Heel 
wat bemiddelde stedelingen bouwden een tweede verblijf,  sommigen 
bleven er definitief wonen. Zo ontstond Heide-Kalmthout.

Het spoor zorgde voor nieuwe bedrijvigheid: hotels en pensions, 
boom- en plantenkwekerijen, wasblekerij, zandwinningen, klei-ontgin-
ningen, steenbakkerijen, enz... . Het spoor bracht werk en welvaart naar 
Kalmthout. Van een gesloten Kempisch dorp groeide Kalmthout gelei-
delijk uit tot een moderne en diverse leefgemeenschap.

De rondleiding maakt de verbinding tussen de twee pittoreske stati-
onnetjes van Kalmthout. Na afloop kan je op het Heidestatieplein een 
hapje en een drankje nuttigen in één van de gezellige cafeetjes.  Ver-
volgens spoor je met de trein van station Heide opnieuw naar station 
Kalmthout.

 6 km, 2,5 uur

Laatste rustplaatsen in 
Kalmthout
De begraafplaatsen van Achterbroek, 
Centrum en Heide zijn unieke laat-
ste rustplaatsen met elk hun eigen 
verhaal. Tijdens deze wandelingen 
wordt uitgeweid over de geschiede-
nis van het begraven. 

Op vele zerken vind je interessante 
funeraire symbolen en verwijzingen 
naar planten, waarvan sommigen al 
eeuwen worden gebruikt. Je houdt 
halt bij markante grafmonumenten 
en bekende voorvaderen. Je ver-
neemt wat hondenslagers en rijke 
stinkers te maken hebben met be-
graafplaatsen en leert oude gebrui-
ken en nieuwe rituelen kennen.

Je bezoekt graven van bekende 
Kalmthoutenaren. Het leven en werk 
van kunstenaars (schrijvers, acteurs, 
schilders) wordt toegelicht aan de 
hand van historische feiten en origi-
nele foto’s. Ook de beide wereldoor-
logen hebben de levens van de vele 
Kalmthoutenaren getekend.

Ontdek het allemaal met een laatste 
rustplaatswandeling in Achterbroek, 
Centrum of Heide.

 2 uur
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Wandelen met gids 

Mastenbos
Even buiten de gemeentegrenzen - tussen Kapellen-
bos en Putte - ligt het Mastenbos. Dwars doorheen 
dit prachtige bos liepen de diverse linies en verster-
kingen die werden aangelegd om de noordzijde van 
de Vesting Antwerpen te verdedigen. Het begon 
met de oprichting van een grote gordel van pant-
serforten. Eén daarvan, fort Ertbrand, ligt bij het Mas-
tenbos. Het fort is niet te bezoeken, maar het verhaal 
maakt deel uit van het geheel aan gebeurtenissen. 

De aanval van de Duitsers in 1914 bracht een on-
geziene activiteit op gang. Eerst namen Belgische 
troepen stellingen in tussen de diverse forten, met 
een eerste reeks loopgraven en immense vernielin-
gen om de schootsvelden te vrijwaren. Enkele jaren 
later zag de Duitse bezetter het risico ontstaan dat 
Engelse en Franse legers de Nederlandse neutrali-
teit zouden schenden om de Duitse legers in de rug 
aan te vallen. Om dit op te vangen, werd een uit-
gebreide 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 duidelijk herkenbare 
loopgraven. Delen hiervan werden hergebruikt door 
Belgische eenheden bij de aanvang van de Tweede 
Wereldoorlog, achter de intussen aangelegde anti-
tankgracht. Later werd de bevrijding van Kalmthout 
sterk vertraagd in deze zone. Nadien konden de eige-
naren opnieuw vrij beschikken en kon ook de natuur 
zijn gang weer gaan.  

De schoonheid van het bos en de aanwezige water-
partijen schenken de verhalen van de gids een on-
wezenlijk decor. Documenten, plannen en getuige-
nissen die recent werden teruggevonden in verloren 
gewaande archieven tonen je de realiteit van toen.

 Loopgravenpad: 2 km, 1,5 uur 
 Bunkers en loopgraven: 5 km, 2,5 uur
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Turf Nieuwmoer

Moeder Kee
Tijdens deze wandeling belicht de 
gids de Cambuus van Moeder Kee 
(Anna Cornelia Teysen), ergens ge-
legen in het centrale deel van de 
Kalmthoutse Heide, de driehoek 
Vossenbergen, Wilgenduinen en 
Cambuusduinen. Op het einde van 
de 19de  eeuw werd daar voor de 
zandgravers van de Vossenbergen 
een houten barak met stenen fun-
deringen opgericht. Er was meer 
dan 150 man aan het werk. 

Na het einde van de zandwinning 
wordt de Cambuus een toeristische 
trekpleister. Er kwamen tal van kun-
stenaars logeren. Sommigen koch-
ten nadien een buitenverblijf in 

Kalmthout. Moeder Kee staat eigen-
lijk mee symbool voor de ontwikke-
ling van Heide.

Met deze cultuurhistorische ex-
cursie brengt de gids het onver-
gelijkbare verhaal van een van de 
meest boeiende pioniers van de 
Kalmthoutse Heide en bezoek je de 
site waar alles zich heeft afgespeeld. 

Deze wandeling kan niet doorgaan 
tijdens het broedseizoen van 15 
maart t.e.m. 30 juni.

 8 km, 3 uur

Dit mooie stukje Kalmthout is natuurhistorisch zo belang-
rijk, dat het verdient om in de belangstelling te staan. Dat 
Nieuwmoer haar ontstaan dankt aan de turfontginning 
staat als een paal boven water: Nieuwe Moeren.

Naast de wilde plantengroei en het vogelbestand heeft 
het waardevolle natuurgebied best wat geschiedenis te 
bieden. Ontdek samen met de gids de overblijfselen van 
het ‘bruine goud’ in het natuurgebied De Maatjes. 

Vanaf de 15de eeuw bracht de turfwinning  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 de ‘Kijfhoek’, de ‘Prikkendier’, een ‘Pas-
sevan’  jou? 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.

 5 km, 2,5 uur



Smikkel Smakkelwandeling 
(seizoensgebonden)
Deze wandeling is een heerlijke buiten- 
activiteit voor jong en oud. Je struint door 
de Withoefse Heide van het Grenspark 
terwijl je kijkt, leert en proeft. Laat je ver-
bazen door de verschillende gerechtjes 
die de gids kan klaarmaken met verse krui-
den, bessen en vruchten uit de natuur. Alle 
drankjes en gerechtjes worden meteen 
aan de deelnemers aangeboden van ape-
ritief tot dessert. Mmmmm!

 3 km, 2 uur

Wandelen met gids 

Fietswandelingen: Dennendael/Kapellenbos, 
Turfvaart
Combineer een overheerlijk fietstochtje door de boom-
rijke dreven van Dennendaal en Kapellenbos met unieke 
cultuurhistorische anekdotes. Highlights van de rondlei-
ding door het residentiële zuiden van Kalmthout zijn het 
kunsthuis 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 hotelle-
tjes langs de Kapellensteenweg en pakt uit met verhalen 
zoals die van Villa Walden en de moord op Steinmann in 
Villa Phenixpark. Ook vergeten steenbakkerijen, de exclu-
sieve Golf (bijna de oudste van het land), Villa Altol (een 
voormalig joods vakantiecentrum) en de Bevrijding van 
einde 1944 hebben hun eigen verhaal. Tot slot worden 
een heleboel markante straatnamen verklaard.

 15 km, 2,5 uur / Breng zelf je fiets mee.
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Doodendraad
Wereldoorlog I en II lieten sporen na in Kalmthout. Bij de aanvang van 
WOI - toen Antwerpen in handen viel van de Duitsers - zocht een troos-
teloze colonne vluchtelingen langs hier zijn weg naar het neutrale Ne-
derland. 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 Kalmthoutse Heide 
werd doorgesneden en Essen en Nieuwmoer werden een soort van 
niemandsland. Alleen smokkelaars en ‘passeurs’ geraakten nog door-
heen het raster, zij het met gevaar voor eigen leven. De gids zal je leren 
hoe je levend de draad overschrijdt. 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ‘leven en overleven’ de 
ordewoorden. Het oorlogsgeweld teisterde de bevolking met opeisin-
gen, terreur en honger. De gids toont je onder anderen de Duitse weg, 
bomkraters en de verblijfplaatsen van spionnen en weerstanders.

 4 km, 2,5 uur

Histories op de Heide
De Kalmthoutse Heide is niet alleen inspirerend omwille 
van de mooie natuur, maar was ook het decor waarin bij-
zondere mensen een optreden maakten in zeer verschei-
dene gebeurtenissen.

Vandaar ‘Histories op de Heide’, met saillante verhalen 
over de perikelen rond haar bescherming, de strijd tussen 
stad en landbouw, over vluchtelingen en sporen van oor-
logen, over industrie op de heide en boeren die er vorm 
aan gaven. Over grote landeigenaren, kloosters met een 
missie, stropers, smokkelaars, herbergiers, schilders en 
dichters, waar mensen schoonheid en vermaak zochten, 
maar ook gezondheid en bestaansmiddelen.

Probeer dit alles zeker mee te ontdekken om nog meer te 
kunnen genieten van je bezoek aan het prachtige paarse 
heidelandschap.

 5 km, 2,5 uur
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Arboretum 
Kalmthout

Kalmthoutse 
Heide

Withoefse 
Heide

Visit 
Kalmthout

HEIDE

KALMTHOUT

Wandeling

Stappen 
tussen Staties

Wanneer je Kalmthout met de trein be-
zoekt, kan je van station naar station 
wandelen. Daardoor krijg je een beter 
zicht op onze mooie heidegemeente. 
Spring zeker ook eens binnen bij Visit 
Kalmthout, het toeristische infokantoor 
van onze gemeente. Je kan de wande-
ling eenvoudig uitbreiden met een wan-
delpad in het Grenspark Kalmthoutse 
Heide. Ontdek ook zeker het Arboretum 
Kalmthout: daar wordt de geschiedenis 
van vele boomsoorten verteld in een 
prachtige tuin!

Startplaats: station Kalmthout 
(Statieplein) of station Heide 
(Heidestatieplein)

Knooppunten: van Kalmthout 
naar Heide: 95 - 97 - 71 - 69 - 68 
- 67 - 99 - 14 - 13 - 11 - 10 - 9 - 18 
- 19
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Wandelen via knooppunten

Deze routes zijn gebaseerd op de wandelknooppunten van de provincie 
Antwerpen. Ze kronkelen door het Kalmthoutse landschap, over charman-
te weggetjes, door bossen en langs de rijke Kalmthoutse geschiedenis. 
Kortom: je kan je verwachten aan 8 unieke themawandelroutes in en rond 
Kalmthout. 

Spring even binnen bij  
Visit Kalmthout voor de 
gratis wandelbrochure 

‘Wandelen in Kalmthout’ of 
download de brochure op  
www.visitkalmthout.be.

TIP

Meer  

wandelplezier? 

Koop de volledige 

kaart van het 

wandelnetwerk 

‘Kempense Heide’ 

bij Visit Kalmthout.

Wandelpad
De Maatjes

Wandelpad
Viervoeterstocht

Wandeling
Rondje Nieuwmoer

Wandelpad
Klein Zwitserland

Wandelpad
Zwanenberg

Wandelpad Stappen 
tussen Staties

Wandelpad 
Suske en Wiske

Wandelpad 
De Wereld in Kalmthout

6 km

8 of 12 km

12 km

7 km

9 km9 of 14 km

4,5 km

10 km
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Ontleen een wandelstok via  
Visit Kalmthout

Ga op stap in de Kalmthoutse natuur

Prik zwerfafval op de stok

Deponeer het afval in een vuilbak

Geen afvalzak nodig én propere 
handen gegarandeerd

Gratis, maar een waarborg van 20 euro te 
betalen (cash of bancontact)

Ga op stap met

de CleanWalk-wandelstok

01

02

03

04

05

06

Met de wandelstok prik 
je afval tijdens het 
wandelen en deponeer 
je dit in de eerstvolgende 
vuilbak die je tegenkomt.

Info en reserveren:  
visit@kalmthout.be, 03 666 61 01

Vergezelt jouw viervoeter je op je uitstap in Kalmthout? Uiteraard is die 
meer dan welkom! In Kalmthout zijn er drie hondenweides waar je 
hond volop kan ravotten:

 Warandalei
 Bareelstraat
 Heibloemlaan-Kinderwelzijnstraat (aan de bezoekersparking van 
Visit Kalmthout): een heus hondenspeelbos

Wil je daarna zelf nog op pad? Dan is er nog de ‘viervoeterswandeling’ 
van 8 of 12 km. Informeer er naar bij Visit Kalmthout. 

Opgelet: niet alle paden van de Kalmthoutse Heide zijn toegankelijk 
met de hond. Reden daarvoor zijn de andere dieren die hun plaatsje 
hebben op de heide. Denk maar aan vogels, schapen, paarden en ree-
en. Om hen te beschermen en hun rust niet te verstoren, vragen we je 
om je hond altijd aan de leiband te houden én enkel wandelpaden te 
gebruiken waar honden toegelaten zijn. Bedankt voor je begrip! 

Kalmthout: als je van natuur – én honden - houdt
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Fietsen
in en rond 
Kalmthout
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Fietsen via knooppunten

Onze regio leent zich uitstekend voor een ontdekkingstocht op de 
fiets dankzij het Fietsknooppuntennetwerk Kempen. De nummers 
vind je op de groen-witte bordjes in de straten. Volg een van de 
uitgestippelde routes of stel je eigen route samen. 

Fietsroute Kalmthout -  
Essen - Wuustwezel

Fietsroute  
Fietsen naar de polders

Fietsroute
Kalmthout - Kapellenbos

Fietsroute Kalmthout - 
Wuustwezel - Brasschaat

Fietsroute  
Grensparkroute

Fietsroute 
Ontdek Kalmthout

51,1 km

56,4 km

56,9 km

31 km37 km

33,5 km
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Zelf je fietsroute maken? 
De fietskaart Fietsnetwerk Kempen 
is te verkrijgen bij Visit Kalmthout. Je 
kan ook altijd de digitale routeplanner 
van provincie Antwerpen checken. 
Die vind je op fietsroutes.
provincieantwerpen.be.  

Spring zeker binnen bij 
Visit Kalmthout voor de 

gratis fietsbrochure ‘Fietsen 
in en rond Kalmthout' of 

download de brochure op 
www.visitkalmthout.be.

TIP
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 48 km
Grensparkroute
(gratis)

 6 km
Staartse Heide

 8 km
Wildernissen

 6,5 km
Stoppelbergen

 5,8 km
Volksabdij 

Mountainbikelussen in het

Helm op. Klaar? Starten maar! 

De gele Grensparkroute neemt je mee rond het Grenspark 
Kalmthoutse Heide aan zowel de Belgische als de Nederlandse 
zijde. De ideale manier om het Grenspark op een actieve manier 
te ontdekken of beter te leren kennen. Op de technische lussen 
(groen, rood, blauw en paars) aan Nederlandse zijde is een vignet 
verplicht tijdens het mountainbiken. Je kan kiezen uit een dag- of 
jaarvignet. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de routes.  

Grenspark Kalmthoutse Heide

Koop online je vignet via 
www.grensparkkalmthoutseheide.com/mountainbike TIP



Kalmthoutse 
Heide

Klein Schietveld

Arboretum 
Kalmthout

Suske en Wiske
Museum

Domein 
Franciscanessen

De Maatjes

Uitkijktoren  
De Klot

Horendonkse 
Bossen

Robotland

Karrenmuseum  
& Kiekenhoeve

Heide

Gooreind

Nieuwmoer

Horendonk

KALMTHOUT

ESSEN

WUUSTWEZEL

Fietsroute

57 km (verkorting mogelijk)

Klassieker vol natuur, ruimte en rust
De Heideroute is de allereerste bewegwijzerde themaroute 
in de Kempen voorgesteld in 1975. Decennia later is de rou-
te nog net zo populair! Een hoofdrol is weggelegd voor de 
Kalmthoutse Heide. Ook passeer je uitkijktoren ‘de Klot’. Geniet 
van een schitterend panorama over De Maatjes. Kortom: de 
Heideroute is een must-do voor iedereen die schitterende na-
tuur, ruimte én rust weet te waarderen.

Volg deze 
bordjes en je 

zit goed!

Verkorting van 
 de Heideroute

De Heideroute
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Fietsverhuur

Zin in een fietstochtje? Dan kan je op twee plaatsen fietsen huren:

Station Kalmthout
Statieplein 2
2920 Kalmthout

Aerts Action Bike  
(gesloten op zondag)
Kapellensteenweg 394 
2920 Kalmthout
03 666 97 01
info@aertsactionbike.be
www.aertsactionbike.be

Blue-Bike 
Station Heide
Heidestatieplein 2
2920 Kalmthout

Station Kalmthout
Statieplein 2
2920 Kalmthout

In Kalmthout kan je gebruik maken van deel-
fietsen. Je vindt de zogenaamde Blue-bikes aan 
beide stations zodat je je vlot en snel kan ver-
plaatsen. Je bestelt online een Blue-bikekaart 
via www.blue-bike.be. Zodra je die hebt, ga 
je naar een Fietspunt, scan je de Blue-bikekaart 
en kan je een Blue-bike gebruiken. 

Steppen

Steproute
5,8 km
routekaartje 

Steprally
10 km
routebeschrijving en 
opdrachtenboekje

Steprally
15 km
routebeschrijving en 
opdrachtenboekje 

Info en reserveren:  
Monida Bistro & Cremerie 
Sint-Jozeflaan 1, Kalmthout
info@monida.be, 03 666 84 13

Vanaf de paasvakantie tot en 
met de herfstvakantie kan je 
Kalmthout ook ontdekken met 
de step. Kies uit drie verschillen-
de formules. 

Een leuke activiteit voor 
kleine en grotere groepen 
tot max. 20 pers.
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Kalmthoutse 
streekproducten

Lekkers uit Kalmthout: de 
Kalmthoutbox
Geniet van al het streeklekkers 
met de Kalmthoutbox. Dankzij 
het uitgebreide assortiment - stuk 
voor stuk gemaakt met liefde voor 
het vak - kan je een bijzonder per-
soonlijk cadeau samenstellen.  Je 
kiest immers zelf welke producten 
je in je box opneemt. Genieten 
van top tot teen, ’t zal wel zijn 😊! 

Interesse in de 
Kalmthoutbox?  

Bestel ‘m snel  
en makkelijk via  

www.visitkalmthout.be/ 
kalmthoutbox.



nen Turf 

Heidebrand jenever

Hibou Civil 

Clover Mineral

Streekbieren

Andere  
dranken

Clover Gin 
5 of 50 cl

Hibou Sauvage Bolder bier

Heidebieke Likeur

Gouwe en Zilveren Swa

HeidebloesemtheeKavus Koffie bonen of gemalen 

Clover Gin Belgium Clover Gin Lucky n°4

Laat alles  
mooi verpakken 
in een handige 
Kalmthoutbox!

TIP
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Lokale honing
125 gr

Lokale honing
500 gr

Joanna's Homemade 
Bietjup, Papritjup, Tomatjup

Joanna's Homemade 
Pickles

Streeklekkers

Pralinen Konijnenkeutels Mané chocoboter
melk, puur en extrapuur

Kalmthoutse souvenirs
Bracht je een bezoek aan Kalmthout en wil 
je graag een souvenir ter herinnering? Snuis-
ter dan zeker eens rond in de shop van Visit 
Kalmthout. Je vindt er verschillende gadgets 
en geschenken. Leuk als cadeau, maar even 
goed kan je jezelf er eens mee verwennen. 

Waar het kan, werken we samen met lokale 
én duurzame leveranciers: met liefde gepro-
duceerd, maar steeds met een knipoog naar 
onze mooie gemeente. En als extra bonus: 
de prijzen blijven democratisch, dus ook nog 
eens lief voor je portemonnee 😉. 
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Eten en drinken
in Kalmthout
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Puur genieten... dat doe je in Kalmthout
Even verpozen na een lange wandeling, gewoon 
gezellig genieten van een koffie met gebak of liever een 
uitgebreid restaurantbezoek? Onze horeca-uitbaters 
verwelkomen je met een brede glimlach.  Van kraakverse 
ambachtelijke broodjes tot wereldkeuken of gewoon 
een frisse pint: onze lokale horeca-ondernemers leveren 
steeds kwaliteitsvolle producten af die de smaakpapillen 
prikkelen.



Heuvel 12
www.sensiconcepts.com
info@sensiconcepts.com
0498 40 84 53

Kapellensteenweg 69
www.huize-alberic.be
info@huize-alberic.be
03 298 95 40

Putsesteenweg 173
www.brasseriedekar.com
info@brasseriedekar.com
03 295 00 50

©
Je

lle
 Ja

ns
eg

er
s

©
Je

lle
 Ja

ns
eg

er
s

Sensi Concepts
Food sharing in een ongedwongen en 
relaxte sfeer? Sensi Concepts tilt culi-
nair genieten naar een hoger niveau. 
Dankzij de unieke mix van gedurfde 
bites, food met een twist en cocktails 
geniet je van een uitzonderlijke totaal-
beleving. Gastvrijheid en no-nonsense 
food staan centraal.  

Huize Alberic
Huize Alberic staat voor een keuken 
met veel respect voor de seizoenen, 
lokale leveranciers en eerlijke produc-
ten. Je bent te gast in de voormalige 
woning van smid-kunstenaar Alberic 
Plettinck, een unieke setting met een 
huiselijke sfeer.  

Brasserie De Kar
Overheerlijk bourgondisch genieten, 
doe je bij Brasserie De Kar. Uitgebreid 
dineren, heerlijk lunchen smakelijk uit 
eten met de kinderen of gewoon ge-
nieten van een hapje en drankje: de 
menukaart biedt voor elk wat wils.  

34
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Ontbijt, lunch of afhaalbroodjes

Restaurant of brasserie

De Kar 
Putsesteenweg 173  
www.brasseriedekar.com

De Raaf (tearoom & brasserie) 
Withoeflei 1 
www.tearoomderaaf.be

Den Bosduin (taverne) 
Beauvoislaan 104 
www.denbosduin.be 

Den Druivelaer (bistro) 
Noordeind 51 
www.dendruivelaer.be

Den Engel 
Nieuwmoer-Dorp 45
www.den-engel.com

Heide Statie (bistro) 
Heidestatieplein 4
03 448 47 27

Heihoeve 
Heibloemlaan 90  
www.deheihoeve.be

Arboretum Kalmthout 
Heuvel 8 
www.arboretumkalmthout.be

De Heide
Heidestatiestraat 24 
03 647 07 57

De Ronde Tafel 
Pastoor Weytslaan 21/2  
03 275 44 51

Heide City  
Heidestatiestraat 33
www.heidecity.com 

Le Petit Paris
Kapellensteenweg 146
www.lepetitparis.be

Madame Toertjes  
Willy Vandersteenplein 
www.facebook.com

Rozantiek 
Statiestraat 90 
www.rozantiek.be

Huize Alberic 
Kapellensteenweg 69 
www.huize-alberic.be

In De Gloria (eetcafé) 
Thillostraat 18 
www.facebook.com

Keienhof 
Putsesteenweg 133 
www.keienhof.be

Monida (bistro & cremerie) 
St.-Jozeflaan 1
www.monida.be

Sensi Concepts 
Heuvel 12 
www.sensiconcepts.com

Strijboshof 
Achterbroeksteenweg 69 
www.strijboshof.be

Zilverden 
Kapellensteenweg 454 
www.zilverden.be

Millennium (afhaalbroodjes) 
Essensteenweg 27a 
www.traiteurmillennium.be

‘T Beekje
Pastoor Weytslaan 17
www.tbeekje.be

‘t Locomotiefje 
Statieplein 3/1 
www.facebook.com

Time-out (afhaalbroodjes)
Kapellensteenweg 72/1 
www.facebook.com

Vicollo (afhaalbroodjes) 
Brasschaatsteenweg 19  
www.vicollo.com

Zwembad Kalmthout (cafetaria)
Kapellensteenweg 90 
www.cafetariazwembadkalmthout.be
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Shoarma

Adel (shoarma) 
Kapellensteenweg 252
www.adelshoarma.be 

Antep (halal) 
Statieplein 1  
www.facebook.com/Pitaantep

Mammamia (pizza, shoarma, 
vlees...) 
Heidestatiestraat 15 
www.mammamia.be

Pyramide (shoarma) 
Dorpsstraat 8  
www.pitapizzapyramide.be

Wereldkeuken en afhaal

Frietjes

Chinees

Ho’s Garden 
Heidestatiestraat 72  
www.facebook.com

Jade Garden 
Kapellensteenweg 346 
03 666 39 87

Peacock 
Kapellensteenweg 273 
www.facebook.com

Gino Frituur en Snackbar
Driehoekstraat 2
03 666 29 49

Frituur ’t Patatje
Dorpsstraat 49
03 647 18 46

Frituur Heide
Heidestatieplein
03 336 23 56

Frituur Mickey’s place
Kapellensteenweg 248
www.mikeyswebshop.be

De Frithoef
Kapellensteenweg 498
03 644 68 44

De Frithoef II
Kalmthoutsesteenweg 318 A
www.defrithoef.be

Frituur De Keizer
Essensteenweg 14
0491 12 42 79

T’ Fritheuske
Nieuwmoer-Dorp 17
03 667 55 84

Italiaans

Da Michele (italiaans) 
Heidestatiestraat 55 
www.damichele.be

Toscana (pizzeria) 
Dorpsstraat 20  
www.toscanakalmthout.be

Sushi

Maabista Sushi 
Kapellensteenweg 276 
www.maabistasushi.com

Thaïs

Lanna Thai
Wuustwezelsteenweg 4
www.facebook.com

Traditional Thai Food
Kapellensteenweg 271
www.traditional-thaifood.be

Turo-Turo
Heidestatiestraat 37 
www.turo-turo.be 



Pop-up zomerbar

Bosbar ‘De Eekhoorn’ 
Vlakbij toegangspoort ‘De Vroente'  
www.piknikfabrik.be

Zomerbar B’Artist
Augustijnsdreef 40 
www.villartist.com

Bar Vélo
Langs fietsostrade  
(tussen Kijkuit en Heide)
www.facebook.com

Café

Bar Choc 
Nieuwmoer-Dorp 20 
www.facebook.com/barchoc

Boentbos 
Essensteenweg 70 
03 667 41 31

De Gewone Koereur 
Noordeind 31
www.degewonekoereur.be

De Kroon 
Nieuwmoer-Dorp 20
www.facebook.com

De Kroon 
Kerkeneind 26  
cafedekroon.eh@gmail.com
 
De Oude Withoef 
Kapellensteenweg 560 
www.facebook.com 

Sportcafé sporthal  
Gitok kalmthout
Vogelenzangstraat 10
www.facebook.com

Snauwaert (sportcafé) 
Brasschaatsteenweg 304
www.tcsnauwaert.be

‘t Centrum (café) 
Heidestatieplein 8 
www.facebook.com

De Pullman 
Heuvel 1  
www.facebook.com

De Zoeten Inval 
Kapellensteenweg 157 
www.dezoeteninval.be

De Zwarte Hond (sportcafé) 
Heikantstraat 169 
www.zwartehond.com

De Sandy 
Heidestatieplein 18
www.facebook.com

Den Turfsteker
Nieuwmoer-dorp 51 
www.facebook.com

Dorpshuis Nieuwmoer
Nieuwmoer-Dorp 12
www.kalmthout.be

Govio (jeugdhuis) 
Dorpsstraat 1 
www.govio.be
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Overnachten
in Kalmthout
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Hotel Jerom
Bij Hotel Jerom overnacht je aan de rand van de 
natuur, op een boogscheut van de Kalmthout-
se Heide. De ecologische mindset van uitbaters 
Kato en Jorg zorgen voor een authentieke er-
varing: zij kiezen resoluut voor verse en loka-
le producten, met veel oog voor detail. Puur 
genieten staat centraal. Het interieur verenigt 
modern met gezelligheid, praktisch met com-
fortabel. Hét familiehotel en meteen de ideale 
setting om heerlijk te relaxen.

  Putsesteenweg 125 
www.hoteljerom.com

B&B Bobi Lou****
Vogelenzangstraat 68
www.bedandbreakfast- 
bobi-lou.com

B&B Bunderblok
Zwanenberg 38
www. bunderblok.be

B&B Heiderust
Lavendellaan 7
www.heiderust.be

BED & BREAKFASTS

HOTEL

Bed & Breakfast Bed & Breakfast Bed & Breakfast



B&B Silencio****
Canadezenlaan 62
www.bbsilencio.be

De Greefshoeve
Frans Greefslaan 13
www.degreefshoeve.be

Huize De Roover
Bareelstraat 38
www.huizederoover.be

B&B Bluebells
IJzerenwegstraat 20
www.bluebells.be

Den Bengel***
Nieuwmoer-Dorp 45
www.den-engel.com

 Kalmthoutse Hoeve****
Brasschaatsteenweg 187 
www.kalmthoutsehoeve.be

B&B Villa Konijnenberg****
Putsesteenweg  25
www.villakonijnenberg.be

De Zandloper
Duinzichtlei 7
www.vakantiewoning-de- 
zandloper.be

Bed & Breakfast

VakantiewoningBed & Breakfast

Vakantiewoning Vakantiewoning

Vakantiewoning

Bed & Breakfast Bed & Breakfast

 De Oude Heihoef****
Blikstraat 82
www.deoudeheihoef.be

40

Vakantiewoning

VAKANTIEWONINGEN
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Parking Kalmthoutse Heide
Putsesteenweg 131
visit@kalmthout.be 

B&B Dennendael
Beukendreef 4
www.airbnb.be

 Naturistencamping  
Grensland
Blikstraat 82
www.camping-grensland.be

B&B Van Loon
Groeneweg 5
moniekvanloon@skynet.be

Christianne Kips
Voetbooglaan 7
www.gastenkamers-christianne.
webnode.be

De Moerbei
Vogelenzangstraat 67
www.airbnb.be

Camperplaats Naturistencamping

Gastenkamer

Gastenkamer

GastenkamerGastenkamer

GASTENKAMERS

CAMPERPLAATS NATURISTENCAMPING

LOGIES VOOR GROEPEN IN KALMTHOUT

Hotel Jerom De Greefshoeve Kalmthoutse Hoeve

21 kamers
Putsesteenweg 125 
www.hoteljerom.com

7 slaapkamers - 20 personen
Frans Greefslaan 13
www.degreefshoeve.be

8 slaapkamers - 26 personen
Brasschaatsteenweg 187 
www.kalmthoutsehoeve.be



Tips voor kids
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Je leest het goed: in Kalmthout vind je hét interactieve Sus-
ke en Wiske Museum. Hoewel onze bekendste inwoners tal-
loze avonturen over de hele wereld beleven, keren ze steeds 
trouw terug naar hun bakermat: het mooie Kalmthout. 

Ben jij een stripfanaat of wil je zelf graag striptekenaar wor-
den? Spring dan zeker eens binnen in het Suske en Wiske 
Museum. Ga op Striptoer in de oude villa van Willy Vander-
steen en ontdek hoe je een spannend stripverhaal kan ma-
ken. Niemand minder dan Vandersteen zelf neemt je mee 
door 9 kamers en verschaft je tips en uitleg. Aan het einde 
van de Striptoer heb je niet alleen dolle avonturen beleefd 
en je eigen stripverhaal gecreëerd: je kan ook nog eens een 
heuse tijdreis op je palmares schrijven. Dolle pret! 

SUSKE EN WISKE MUSEUM

Info en reserveren:  
www.suskeenwiskemuseum.be 
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
03 666 64 85
suskeenwiske@provincieantwerpen.be

Om de striptoer in het museum te 
bezoeken, is reserveren verplicht.
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Wandeling

Suske en Wiske-
themawandeling
Volg je onze Kalmthoutse striphelden tij-
dens de Suske & Wiske-themawandeling? 
Die leidt je langs het Suske en Wiske Museum, 
een belangrijke toeristische hotspot in onze 
gemeente. In en rond Heide kom je onze 
striphelden trouwens op verschillende 
plaatsen tegen. Je ontdekt hen op verschil-
lende (stand)beelden en doeken.

9km

Withoefse 
Heide

Klein 
Schietveld

Suske en Wiske 
Museum

HEIDE

 Startplaats: station Heide 
(Heidestatieplein 2)

�Knooppunten: 19 – 20 – 21 – 
22 – 24 – 25 – 5 – 4 – 7 – 8 –  
55 – 9 – 18 – 19
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Cremerie

Piknik-
fabrik

"IJsjes te 
koop!"

PIKNIKFABRIK
Genieten van een overheerlijke picknick zonder 
gesleur en gesjouw? Dan kan je een beroep doen 
op de Piknikfabrik. Zij leveren vanaf 8 personen het 
pakket er plaatse en op slot. Met een geheime code 
kan je de picknick bij aankomst openen. Geniet van 
hapjes, drankjes en alles wat je nodig hebt voor een 
geslaagd openluchtetentje! 

Picknicklocaties:
 De Vroente
 Parking Noord
 Parking Zuid
 Bosbar Kalmthoutse Heide
 Kortenhoeff
 Boswachtershuisje
 Arboretum Kalmthout
 Uitkijktoren De Klot – natuurgebied De Maatjes

Info en reserveren: www.piknikfabrik.be

TEAROOM DE RAAF EN MONIDA
Smikkel er op los met een ijsje bij Tearoom De Raaf of 
Monida Bistro & Cremerie. Te koud voor jou? Dan staan er 
nog pannenkoeken, wafels of ander lekkers op het menu 
om te smullen. Yummy! 

Monida 
St.-Jozeflaan 1
www.monida.be

De Raaf 
Withoeflei 1 
www.tearoomderaaf.be
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SPEELTERREIN P. DE KEYSERLAAN EN 
SPORTPARK
In Kalmthout vind je verschillende speelterreintjes. 
Volop ravotten en spelen in het groen kan perfect 
op de speelterreintjes van de P. De Keyserlaan 
en Sportpark Heikant. Sportieve mama’s en 
papa’s kunnen intussen een rondje lopen op de 
professionele atletiekpiste of de Finse piste van 
het sportpark. Oh ja, hadden we al gezegd dat 
er ook een buitenfitness is? Ook het zwembad 
van Kalmthout bevindt zich op een boogscheut 
van het sportpark. Geen énkel excuus om niet te 
bewegen, dus. 

46

SKATEPARK
Skaters, bmx’ers en steppers kunnen 
het skatepark uittesten. Wij durven 
ervoor wedden dat het in de smaak 
zal vallen!

 Skatepark aan het station van 
Kalmthout, Statieplein
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Wij houden van 

jullie prachtige foto’s

Ben je op stap in onze mooie gemeente?  
Deel je foto’s via #visitkalmthout en  
@visitkalmthout op Instagram en Facebook.
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Visit Kalmthout  
Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout
www.visitkalmthout.be 
visit@kalmthout.be, 03 666 61 01

©
M

ich
ae

l V
an

 d
en

 B
os

ch
©

Fr
an

ço
ise

 D
e V

uy
st

©
Jo

na
th

an
 Cl

ae
ys


