
MAATREGELEN CORONAVIRUS
ARBORETUM KALMTHOUT



EEN BEZOEK IN TIJDEN VAN CORONA
Arboretum Kalmthout is blij om jullie terug te mogen verwelkomen. Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u 

het uitgebreide stappenplan nakijken op de website van Toerisme voor Autisme. In de huidige omstandigheden 

zijn er echter enkele nieuwe maatregelen waarmee u moet rekening houden tijdens uw bezoek aan Arboretum 

Kalmthout.  Door deze maatregelen kan uw bezoek zo veilig mogelijk verlopen en wordt het advies van de 

Nationale Veiligheidsraad opgevolgd. In dit document kunt u deze maatregelen op een autismevriendeiljke manier 

nalezen. U ziet eveneens aan de hand van foto’s hoe de aanpassingen er in Arboretum Kalmthout uitzien.

Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en Arboretum Kalmthout wensen je alvast een fijn 

bezoek! Mocht je achteraf feedback hebben over deze uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mail 

naar contact@toerismevoorautisme.be.
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Als ik een museumkaart of jaarkaart heb, moet ik 
ook online reserveren voor mijn bezoek. Dan zal ik 
wel niet moeten betalen. Ik reserveer mijn bezoek 
via deze link: https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.ph-

p?org=206077&event=83838 
Daarna ontvang ik een bevestigingsmail. Ik print deze 
mail uit. Ik neem deze mail mee naar Arboretum 
Kalmthout. 

In Arboretum Kalmthout is het niet verplicht om een mondmasker 
te dragen. Als ik dat liever wel een mondmasker draag, mag ik dat 
wel doen. 

Sommige medewerkers in Arboretum Kalmthout zullen een 
mondmasker dragen. Sommige medewerkers zullen geen 
mondmasker dragen. Zij zullen er op letten dat ze zelf voldoende 
afstand houden.

Binnenkort ga ik naar Arboretum Kalmthout. Via het stappenplan 
van Toerisme voor Autisme kan ik mijn bezoek voorbereiden. 

Tijdens mijn bezoek moet ik me houden aan de 
Coronamaatregelen. Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien 
dan in het stappenplan. Dat is oké. 

In deze bundel kan ik lezen en zien welke dingen anders zullen zijn.

Ik reserveer mijn bezoek op voorhand via de website van 
Arboretum Kalmthout. Dat kan via deze link:
https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=206077&event=83838 
Ik betaal op de website. Daarna ontvang ik een bevestigingsmail. 
Ik print deze mail uit. Ik neem deze mail mee naar Arboretum 
Kalmthout. 
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Daarna mag ik naar binnen gaan. Als ik binnen ben in de tuin, zie ik 
een pijl naar rechts. Ik volg deze pijl. Dit is de start van de 
wandeling. Daarna mag ik kiezen langs waar ik wandel. 

In de tuin zijn enkele paviljoenen. Deze paviljoenen zijn 
afgesloten. Ik kan dus niet naar binnen. Dat is oké.

Ik kom aan bij Arboretum Kalmthout. Ik ga naar de kassa. Het kan 
zijn dat ik moet aanschuiven aan de kassa. Dat is oké. 
Op de grond zijn stickers in de vorm van een streep geplakt. Deze 
stickers tonen mij waar ik moet wachten. 
Als er mensen aan het aanschuiven zijn, ga ik bij de volgende 
sticker staan. Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik 
meteen naar de balie gaan.

Het is mijn beurt om naar de kassa te gaan. Er is plexiglas tussen 
mij en de medewerker van Arboretum Kalmthout. Ik toon de 
e-mail die ik gekregen heb. De medewerker zal mijn e-mail 
bekijken. 



MIJN BEZOEK AAN ARBORETUM KALMTHOUT
MAATREGELEN CORONAVIRUS

5

Er zijn geen deuren aan het toiletgebouw. Zo kan ik van buiten al 
zien of de deur van het toilet zelf gesloten is of niet. 

Als er een toilet vrij is, mag ik naar het toilet gaan. Als ik klaar ben, 
laat ik de deur openstaan. Zo weten andere mensen dat dit toilet 
terug vrij is. 

Als alle toiletten bezet zijn, wacht ik buiten aan het hek. 
Ik let er op dat ik 1,5 meter afstand hou met de andere mensen die 
aan het wachten zijn.

Ik mag in de tuin blijven zolang mijn wandeling duurt. 

De toiletten staan op een andere plek dan in het stappenplan staat 
uitgelegd. De toiletten zijn nu aan de kant van de tuin. Ik volg de 
pijlen waarop staat ‘SANITAIR’.
 



MIJN BEZOEK AAN ARBORETUM KALMTHOUT
MAATREGELEN CORONAVIRUS

6

In de cafeteria volg ik steeds de pijlen op de grond.

In de cafetaria kan ik zelf geen plek kiezen. 
Een medewerker van de cafetaria zal me naar mijn tafel brengen
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

De winkel van Arboretum Kalmthout is open. Er is een 
wandelrichting in de winkel. Ik kan de wandelrichting zien door de 
strepen en pijlen op de grond. Aan de rechterkant van de streep ga 
ik naar binnen. Aan de linkerkant van de streep ga ik naar buiten. 
Ik volg de pijlen.

De cafetaria in Arboretum Kalmthout is open.
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Ik volg de richtlijnen in de cafetaria. 
Ik kies wat ik wil bestellen op de achterkant van de fiche met 
richtlijnen.
1 persoon van mijn groep gaat naar de toog en neemt wat we 
nodig hebben. Deze persoon neemt het eten en drinken mee naar 
de tafel. Een medewerker van de cafetaria zal de warme snacks 
naar mijn tafel brengen.
Ik laat mijn afwas staan op de tafel als ik klaar ben.

Ik stap verder in het onthaalgebouw. Als ik uit het onthaalgebouw 
ben, ga ik naar rechts. Ik volg de pijlen terug naar de parking.

Mijn bezoek aan Arboretum Kalmthout is gedaan. Ik ga terug naar 
het onthaalgebouw. Ik volg de pijlen.


