
MIJN BEZOEK AAN 

ARBORETUM 
KALMTHOUT 



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Arboretum Kalmthout. Dit is een 12,5 hectare grote tuin in Kalmthout. Deze bomen- en plantentuin heeft een 
collectie van meer dan 7.000 plantensoorten uit de hele wereld. Veel mensen vinden een bezoek aan Arboretum Kalmthout leuk. Deze 
bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Arboretum Kalmthout. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed 
voorbereid. 

Op .......................................................................................................................................................................................    (datum) ga ik naar Arbore-

tum Kalmthout. 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................   (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Arboretum Kalmthout om  .......................................................................   (uur). 

De route naar het Arboretum Kalmthout duurt ongeveer   ..........................................................................................................   (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?
 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA MET TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?

Ik ga met de trein naar Arboretum Kalmthout. 

Ik stap op in het station van  ...............................................................................................

 

Ik stap uit in het station van Kalmthout. 

Dit is de ingang van Arboretum Kalmthout. 

Ik stap uit in het station van Kalmthout. 

Als ik van de trein stap, moet ik nog een klein beetje stappen naar de ingang van 

Arboretum Kalmthout.

Er is een ingang voor auto’s en 

er is een ingang voor � etsers 

en wandelaars. Ik neem de in-

gang rechts, voor wandelaars 

en � etsers. 



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?

Ik ga met de auto naar Arboretum Kalmthout. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto. 

Dit is de ingang van Arboretum Kalmthout. 

Als we bij Arboretum Kalmthout zijn, zoeken we naar parking voor de auto. 

Er is een ingang voor auto’s en 

er is een ingang voor � etsers 

en wandelaars. Ik neem de 

ingang links, voor auto’s. 



HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar Arboretum Kalmthout.  

Ik wandel naar de bushalte van bus  ......................................................................... (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer  ................................................................................................................ minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van 

Arboretum Kalmthout. 

Dit is de ingang van Arboretum Kalmthout. 

Er is een ingang voor auto’s en 

er is een ingang voor � etsers 

en wandelaars. Ik neem de in-

gang rechts, voor wandelaars 

en � etsers. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?

Ik ga met de � ets naar Arboretum Kalmthout. 

Dit is de ingang van Arboretum Kalmthout. 

Als ik aan Arboretum Kalmthout ben, zet ik mijn � ets in de � etsenstalling. Ik doe 

mijn � ets op slot en stap ik naar de ingang van het onthaalcentrum. 

Er is een ingang voor auto’s en 

er is een ingang voor � etsers 

en wandelaars. Ik neem de in-

gang rechts, voor wandelaars 

en � etsers. 



HOE GA IK NAAR ARBORETUM KALMTHOUT?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar Arboretum Kalmthout.

Dit is de ingang van Arboretum Kalmthout. 

Er is een ingang voor auto’s en 

er is een ingang voor � etsers 

en wandelaars. Ik neem de in-

gang rechts, voor wandelaars 

en � etsers. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ ARBORETUM KALMTHOUT: WAT NU?

Ik stap door de bogen naar de 

ingang van het onthaalcen-

trum.

Ik ga door de schuifdeur. 

Ik kom in het onthaalcentrum 

met de kassa van Arboretum 

Kalmthout. Ik ga naar de kassa 

aan de rechterkant en koop 

een ticket. 

Als ik een ticket heb, kan ik 

naar binnen en buiten gaan 

zoveel als ik wil op dezelfde 

dag. Als ik een andere dag 

wil terugkomen, moet ik een 

nieuw ticket betalen.



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

Aan de kassa kan ik ook een 

plattegrond krijgen. Dit is 

gratis. Er is een algemene plat-

tegrond en soms is er ook een 

plattegrond 

met de bloemen die op dat 

moment in bloei staan. Ik 

kan allebei de plattegronden 

krijgen 

Ik heb mijn ticket en een 

plattegrond. Ik ga door de 

schuifdeur op het einde van 

het onthaalcentrum. 

Ik stap rechtdoor en ga door de 

poort. Ik stap de tuin binnen.



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

In de tuin is er heel veel te zien. 

Er zijn minstens 7.000 verschil-

lende soorten planten. Er zijn 

ook verschillende oriëntatie-

punten zoals de schommel-

stoel, de uitkijkheuvel, de oude 

loods en zoveel meer.  

Er is geen vaste route in 

Arboretum Kalmthout. Ik kan 

wandelen waar ik wil. Ik kan 

op de paden en op het gras 

wandelen. Ik probeer om niet 

door de planten en bloemen te 

stappen. 

In de tuin zijn er soms speciale 

routes die ik kan volgen. Dat is 

zo wanneer bepaalde bloemen 

in bloei staan. Er is bijvoor-

beeld een bloesemroute in het 

voorjaar. 



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

Dan kan ik plakkaten volgen in 

de tuin met nummers op. Deze 

nummers staan ook op de plat-

tegrond met de bloemen die 

op dat moment in bloei staan. 

In Arboretum Kalmthout zal ik 

vele planten, bomen en bloe-

men zien. 

Vaak staat er een bordje bij of 

hangt er een naamkaartje aan. 

Hierop staat de naam van de 

plant, boom of bloem. 

In Arboretum Kalmthout is er 

ook een tuin met Bonsaiboom-

pjes. Ik volg de wegwijzer naar 

de Bonsaituin. 



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

Dit is de ingang van de Bonsai-

tuin. 

Bonsais zijn kleine bomen. Ik 

kan naar de bomen kijken. 

In de Bonsaituin staan ook 

enkele informatieborden. Als 

ik meer wil weten over de Bon-

saibomen en hoe ze gemaakt 

worden, kan ik deze informa-

tieborden lezen. Ik kan ook 

vragen aan mijn begeleider om 

voor te lezen. 

In Arboretum Kalmthout kan ik 

wandelen over boomstronken. 

Als het zeer koud of nat is, kan 

dit zeer glad zijn. Dan ben ik 

extra voorzichtig. 



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

In Arboretum Kalmthout zijn 

soms tuiniers aan het werk. Ik 

zal 

proberen om niet aan hun 

materiaal te komen. 

In de tuin is er een plek om te 

schuilen. Dit is de overdekte 

schuilplaats. Op de plattegrond 

heeft de overdekte schuilplaats 

de letter O. 

In Arboretum Kalmthout zijn er 

ook enkele vijvers. Er is 1 grote 

vijver. 

Aan de grote vijver staat een 

panoramakijker. De panorama-

kijker kan ik gratis gebruiken 

om bijvoorbeeld naar de bijen 

aan de overkant van het water 

te kijken. 



BEZOEK

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

De bijenkasten staan aan de an-

dere kant van de vijver. Ik kan er 

naartoe wandelen. Als ik dicht 

bij de bijenkasten ben, ben ik 

voorzichtig. Ik ga niet te dicht 

zodat de bijen mij niet kunnen 

steken. 

Arboretum Kalmthout is zeer 

groot. Ik zal veel moeten wan-

delen als ik alles wil zien. 

Er staan bankjes in de tuin. Als 

ik moe ben, kan ik op de bank-

jes gaan zitten om uit te rusten. 

Een bezoek aan Arboretum 

Kalmthout duurt ongeveer 

2 uur. Het kan zijn dat mijn 

bezoek langer duurt als ik het 

zeer leuk vind. Het kan ook zijn 

dat mijn bezoek minder lang 

duurt als ik het minder leuk 

vind. 



UITGANG

IK BEZOEK ARBORETUM KALMTHOUT

De uitgang van de tuin is aan 

het onthaalcentrum.

Aan de uitgang van de tuin kan 

ik mijn schoenen afkuisen aan 

grote borstels. 



TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

In het onthaalcentrum is er een 

toilet. Het toilet is achter de 

eetzaal. 

Op het einde van de zaal ga ik 

naar links.

Als ik naar het toilet moet, kan 

ik daar gaan. Ik vraag altijd aan 

mijn begeleiders of ik naar het 

toilet mag. 



DE CAFETARIA

WAAR KAN IK IETS ETEN?

In het onthaalcentrum is er ook 

een cafetaria. Ik kan iets eten 

en/of drinken in de cafetaria. 

De cafetaria werkt met zelf-

bediening. Ik neem zelf mijn 

eten en drinken en betaal aan 

de kassa op het einde van de 

rij. 

Daarna kan ik een glas en/

of rietje voor koude dranken, 

melk en/of suiker voor warme 

dranken, en/of bestek nemen 

van de tafel.

Ik kies een plek aan de tafels. 



DE CAFETARIA

WAAR KAN IK IETS ETEN?

Als het mooi weer is, kan ik ook 

buiten zitten om te eten en/of 

te drinken.

Als ik klaar ben met eten en/of 

drinken, ruim ik zelf af. 



DE SOUVENIRWINKEL EN HET PLANTENCENTRUM
 IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN HET PLANTENCENTRUM

 IK ZAL NIETS KOPEN IN HET PLANTENCENTRUM



IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL EN HET PLANTENCENTRUM

In het onthaalcentrum is er een 

kleine souvenirwinkel. In die 

winkel mag ik iets kopen op 

het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen van  ............. 

euro

Ik betaal aan de kassa. 



IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL EN HET PLANTENCENTRUM

In het onthaalcentrum is er 

een souvenirwinkel. Ik zal niets 

kopen in de winkel. 



IK MAG IETS KOPEN IN HET PLANTENCENTRUM

DE SOUVENIRWINKEL EN HET PLANTENCENTRUM

In Arboretum Kalmthout is er 

een plantencentrum. Ik kan 

binnengaan via de tuin. 

Hier kan ik planten kopen. In 

die winkel mag ik iets kopen op 

het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen van  ..........  euro. 

Ik betaal aan de kassa binnen. 



IK ZAL NIETS KOPEN IN HET PLANTENCENTRUM

DE SOUVENIRWINKEL EN HET PLANTENCENTRUM

In Arboretum Kalmthout is 

er een plantencentrum. Ik zal 

niets kopen in de winkel. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan Arboretum 

Kalmthout is gedaan. Ik kan 

naar buiten gaan via het 

plantencentrum of via de poort 

langs waar ik binnenkwam. 

Ik ga opnieuw door de schuif-

deur langs waar ik binnen-

kwam. 

 Ik stap rechtdoor. Ik ga naar 

buiten.

Daarna ga ik naar    ........................................................................................................................................................................................................................   (activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .....................................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er 

vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel van Arboretum Kalmthout naar het station van Kalmthout. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

 

Ik stap uit aan het station van  .............................................................. (eindstation).



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van Arboretum Kalmthout naar de parking waar onze auto geparkeerd 

staat. 

Ik ga met de auto naar  ............................................................................. (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van Arboretum Kalmthout naar de bushalte van de bus   

met nummer   ......................................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar   ............................................................................................................... (activiteit).  

De rit duurt ongeveer  ................................................................................................................ minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de � etsenstalling. Ik zoek mijn � ets. Ik doe mijn � etsslot open.   

Ik ga met de � ets naar  .............................................................................................................. (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar    .......................................................................................................................... (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. 
Dat is oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er 
samen een � jne dag van. 


