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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 

In samenwerking met Visit Kalmthout stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om dit bezoek 

voor te bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. 

Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar de Kalmthoutse Heide te 

gaan. Je kan met de auto gaan, met de trein, met de fiets, te voet… 

Je kiest de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Je kiest welke pagina’s in de volgende fase afgedrukt moeten worden.

Je kan dit opschrijven op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niets vergeet.

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

Niet alle afspraken zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. 

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

Daarna druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. 

Je drukt ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. 

Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. 

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 
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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. 

Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je naar Kalmthoutse Heide 

zal gaan en wie meegaat. 

Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen in.

Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. 

Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met dit verblijf voor te bereiden. 

Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan te lezen. 

Je leest het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt. Dit doe je minstens 1 

keer. 

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder lezen. Je kan het stappenplan ook 

vaker lezen. 

Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt.

Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge kinderen, dan lees je dit de eerste keer best 

samen met hen. 

Op die manier ben je zeker dat het kind alles goed begrijpt en kan hij/zij vragen stellen.

Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je verblijf. 

Dit is niet noodzakelijk om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. 

Toerisme voor Autisme en Visit Kalmthout wensen je alvast veel plezier! 

Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan 

gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

Binnenkort ga ik naar de Kalmthoutse Heide. De Kalmthoutse Heide is een natuurgebied nabij het dorp 

Kalmthout en de Nederlandse grens. In de Kalmthoutse Heide kan ik wandelen, fietsen, paardrijden,... Deze 

bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de Kalmthoutse Heide. Ik bekijk deze bundel goed op 

voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga naar de Kalmthoutse Heide. 

Dit is een natuurgebied in de provincie Antwerpen en Noord-Brabant.

De Kalmthoutse Heide is op de kaart aangeduid met de rode pin. 

Op  .................................................................................................. (datum) ga ik naar de Kalmthoutse Heide.

.............................................................................................................. (gezelschap) gaan met mij mee.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK
VOOR MIJN VERTREK

Honden zijn alleen toegelaten op enkele wandelpaden van 

de Kalmthoutse Heide.

In de Kalmthoutse Heide zijn enkele wandelingen die ik met 

de hond kan doen van 8 of 12 kilometer. 

Aan de receptie van het onthaalgebouw bij Visit Kalmthout 

kan ik een gratis wandelgids krijgen waarop ik deze 

wandelingen kan zien. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de Poort De Vroente.

De Kalmthoutse Heide is een gebied dat voornamelijk 

bestaat uit heide met vennen, zandverstuivingen en 

dennenbos.

In een heide kan er modder zijn dus kan ik vuil worden.

Ik doe best laarzen en kleren aan die vuil mogen zijn.

Er is geen wifi aanwezig in het gebied de Kalmthoutse Heide.

Ik kan wel mijn eigen 4G gebruiken.

Enkel bij de parking en het toeristische informatiecentrum is 

er geen goede 4G verbinding. 
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VERTREKUUR EN REISTIJD

De route naar de Kalmthoutse Heide duurt ............................

.................................................................................. (reistijd).

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn 

dat ik er later zal zijn. 

Dat is oké.

Het is tijd om te vertrekken naar de Kalmthoutse Heide.

Ik doe mijn best om te vertrekken om ……..................… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR KALMTHOUTSE HEIDE

De route naar de Kalmthoutse Heide 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.

In de Kalmthoutse Heide zijn er verschillende 

toegangspoorten. 

De toegangspoorten worden overlopen vanaf pagina 15.

In dit stappenplan vertrek ik van de toegangspoort De 

Vroente.
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HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE AUTO

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?

Ik ga met de trein naar de Kalmthoutse Heide.

Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website: www.nmbs.

be

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren 

moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………….... of 

in de stations van .....................................................................

..................................................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. 

Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte ben van 

mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Heide. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als ik van de trein stap, moet ik nog ongeveer 25 minuten 

stappen naar de Kalmthoutse Heide.

Ik zie een wegwijzer naar de Kalmthoutse Heide.

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben.



10

HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?
IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Ik kom aan bij de Kalmthoutse Heide, Poort De Vroente.

Ik herken de ingang aan drie vlaggan.
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Ik ga met de bus naar de Kalmthoutse Heide.

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan de halte……………………………....………………………....

Als ik van de bus stap, moet ik nog …………….. minuten 

stappen tot de ingang van de Kalmthoutse Heide.

HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?
IK GA MET DE BUS

Ik zie een wegwijzer naar de Kalmthoutse Heide.

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben.

Ik kom aan bij de Kalmthoutse Heide, poort De Vroente.

Ik herken de ingang aan drie vlaggan.
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HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?

Ik ga met de auto naar de Kalmthoutse Heide.

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

IK GA MET DE AUTO

Ik zie een wegwijzer naar de Kalmthoutse Heide.

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben.

Ik kom aan bij de Kalmthoutse Heide, Poort De Vroente.

Ik herken de ingang aan drie vlaggan.

Ik parkeer mijn auto op de parking bij de ingang.
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HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?

Ik ga met de fiets naar de Kalmthoutse Heide.

IK GA MET DE FIETS

Ik zie een wegwijzer naar de Kalmthoutse Heide.

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben.

Ik kom aan bij de Kalmthoutse Heide, poort De Vroente.

Ik herken de ingang aan drie vlaggen.

Ik zet mijn fiets aan de kant.

Ik doe mijn fiets op slot en stap naar de ingang van de 

Kalmthoutse Heide.
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HOE GA IK NAAR DE KALMTHOUTSE HEIDE?

Ik ga te voet naar de Kalmthoutse Heide.

IK GA TE VOET

Ik zie een wegwijzer naar de Kalmthoutse Heide.

Dat wil zeggen dat ik er bijna ben.

Ik kom aan bij de Kalmthoutse Heide, Poort De Vroente.

Ik herken de ingang aan drie vlaggan.
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?

OVERZICHT VIER POORTEN

IK KOM AAN BIJ POORT DE VROENTE

IK KOM AAN BIJ POORT VOLKSABDIJ

IK KOM AAN BIJ POORT RAVENHOF/ MORETUSBOS

IK KOM AAN BIJ POORT HEMELRIJK
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
OVERZICHT VIER POORTEN

Ik zie een grote overzichtskaart van Grenspark Kalmthoutse Heide waarop toegangspoorten staan.

De toegangspoorten worden aangeduid met een paarse cirkel.

De kleinere startpunten worden aangeduid met een groene cirkel.

In de Kalmthoutse Heide kan ik wandelen, fietsen, paardrijden,... 

In dit stappenplan worden de wandelroutes besproken die beginnen aan de Poort De Vroente.
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT DE VROENTE

Dit is het tijdelijk onthaalgebouw.

Het officiële onthaalgebouw wordt gerenoveerd vanaf 2 mei.

Vanaf dan is er een tijdelijk onthaalgebouw.

Daar kan ik terecht voor meer informatie over de activiteiten 

in het domein en de regio. 

Als ik dat wil, kan ik een bezoek brengen aan het infopunt.  

Visit Kalmthout is elke dag open.

Als ik een plattegrond op papier wil, dan ga ik eerst naar het 

onthaalgebouw. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de hoofdparking. 

Als ik de plattegrond op voorhand al eens wil bekijken kan ik 

hem downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

De ingang van de poort bevindt zich aan de overkant van de 

parking en het onthaalgebouw.

Aan deze ingang staat een bord.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

Ik kom aan bij Poort De Vroente. 

Poort De Vroente wordt aangeduid met een paarse cirkel op 

de kaart.
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT VOLKSABDIJ

Aan deze grote ingang staat een bord. 

Daarop staat de plattegrond van het domein.

Bij de Poort Volksabdij staan ook pijltjes die belangrijke 

wandelroutes aanduiden.

Ik kom aan bij Poort Volksabdij.

Poort Volksabdij wordt aangeduid met een paarse cirkel op 

de kaart.

Bij de Poort Volksabdij kan ik mijn auto parkeren.
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT VOLKSABDIJ

Ik kan de plattegrond met wandelingen die aan deze poort 

vertrekken downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT RAVENHOF/ MORETUSBOS 

Aan deze grote ingang staat een bord. 

Daarop staat de plattegrond van het domein.

Ik kom aan bij Poort Ravenhof/ Moretusbos.

Bij de Poort Ravenhof/ Moretusbos kan ik mijn auto 

parkeren.

Bij de Poort Ravenhof/ Moretusbos staan ook pijltjes die 

belangrijke wandelroutes en fietsroutes aanduiden.
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IK KOM AAN BIJ KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT RAVENHOF/ MORETUSBOS

Ik kan de plattegrond met wandelingen die aan deze poort 

vertrekken downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes
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IK KOM AAN BIJ DE KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT HEMELRIJK

Aan deze grote ingang staat een bord. 

Daarop staat de plattegrond van het domein.

Ik kom aan bij Poort Hemelrijk.

Bij de Poort Hemelrijk kan ik mijn auto parkeren.

Bij de Poort Hemelrijk staan ook pijltjes die belangrijke 

wandelroutes en fietsroutes aanduiden.
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IK KOM AAN BIJ KALMTHOUTSE HEIDE: WAT NU?
IK KOM AAN BIJ POORT HEMELRIJK

Ik kan de plattegrond met wandelingen die aan deze poort 

vertrekken downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

Ik kan een papieren versie van de plattegrond ook kopen aan 

deze poort bij VVV Essen.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE

ALGEMENE INFO

VERBINDINGSWANDELPAD

UITKIJKTORENS

BORDEN

WANDELPADEN IN HET STAPPENPLAN 
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
ALGEMENE INFORMATIE

In de Kalmthoutse Heide kan ik wandelen, fietsen, 

paardrijden,... 

In dit stappenplan worden de wandelroutes besproken die 

beginnen aan de Poort De Vroente.

Je kan meer informatie  over de toegangspoorten vinden 

vanaf pagina 15. 

Het kan zijn dat ik niet alles zal doen tijdens mijn bezoek.  

Dat is oké.

Ik breng een bezoek aan de Kalmthoutse Heide.

De Kalmthoutse Heide is een groot domein.  

Op deze plattegrond kan ik zien waar de wandel en 

fietsroutes liggen.

Als ik een plattegrond op papier wil, dan ga ik eerst naar het 

onthaalgebouw. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de Poort De Vroente.

Als ik de plattegrond op voorhand al eens wil bekijken kan ik 

hem downloaden via deze link:

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

 

Om de weg te vinden naar de verschillende wandelroutes kan 

ik de pijlen in Kalmthoutse Heide volgen.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
ALGEMENE INFORMATIE

Ik kan wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik kan me op 3 manieren verplaatsen doorheen de 

Kalmthoutse Heide.

Ik kan fietsen in de Kalmthoutse Heide op de aangeduide 

fietsroutes op de plattegrond.

Ik kan een stuk van een wandelknooppunten volgen in de 

Kalmthoutse Heide. 

Ik kan zelf een route samenstellen met deze knooppunten.

Dan volg ik dit soort bordjes.

Ik kan ook wandelen langs de wandelpaden van de 

Kalmthoutse Heide.

Ik kan meer informatie over deze wandelpaden vinden vanaf  

pagina 38.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
ALGEMENE INFORMATIE

Ik kan paardrijden in de Kalmthoutse Heide op de 

aangeduide routes op de plattegrond.

Ik kan een stuk van een fietsknooppuntenroute volgen in de 

Kalmthoutse Heide. 

Dan volg ik dit soort bordjes.

 

Ik kan een stuk van een route paardrijden in de Kalmthoutse 

Heide. 

Dan volg ik dit soort bordjes.

 

Honden zijn welkom in de Kalmthoutse Heide op enkele 

wandelroutes, als ze aan de leiband blijven. 

Ik kan zien op deze plattegrond waar de honden welkom zijn: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

Daarnaast zijn er ook enkele wandelingen die ik met de hond 

kan doen van 8 of 12 kilometer. 

Aan de receptie van het onthaalgebouw bij Visit Kalmthout 

kan ik een gratis wandelgids krijgen waarop ik deze 

wandelingen kan zien. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de Poort De Vroente.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
ALGEMENE INFORMATIE

Ik kan een stuk van een wandelknooppuntenroute volgen 

met mijn hond in de Kalmthoutse Heide. 

Dan kan ik zien aan zulke bordjes.

 

In de Kalmthoutse Heide staan enkele zitbanken.

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.

In de Kalmthoutse Heide staan enkele vuilbakken. 

Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken.

Als ik afval heb, doe ik het afval in de vuilbak.

In de Kalmthoutse Heide mag ik eten en drinken.
Dan moet ik mijn eten en drank zelf meenemen.
Ik kan picknicken op het domein van de Kalmthoutse Heide.
Ik kan picknicken op de picknickbanken.
Ik kan ook picknicken op de grasvelden.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
ALGEMENE INFORMATIE

De Kalmthoutse Heide is een groot domein. 

Ik blijf altijd op het pad wandelen.

Ik kan meerdere paden doorkruisen, maar ik mag niet van 

het pad.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
VERBINDINGSWANDELPAD

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

In de Kalmthoutse Heide zijn er verbindingswandelpaden.

Een verbindingswandelpad is een pad die voor een 

verbinding zorgt naar andere wandelroutes.

Ik herken het verbindingswandelpad aan de zwarte bordjes 

met twee schoenafdrukken.

De omheining van de heides heeft een schrikdraad.

Een schrikdraad is een geleidende draad waar elektrische 

spanning op staat.

Ik kom niet aan de schrikdraad.

Op sommige plekken kan het zijn dat ik over een hek moet 

wandelen.

Ik volg de route van het verbindingswandelpad.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
VERBINDINGSWANDELPAD

De Kalmthoutse Heide is een groot domein.  

Op deze plattegrond kan ik zien waar de 

verbindingswandelpaden liggen.

Als ik een plattegrond op papier wil, dan ga ik eerst naar het 

onthaalgebouw. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de Poort De Vroente.

Als ik de plattegrond op voorhand al eens wil bekijken kan ik 

hem downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

Ik herken het verbindingswandelpad op deze plattegrond 

aan de zwarte bordjes met twee schoenafdrukken.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
UITKIJKTORENS

Dit is de nieuwste brandtoren van de Kalmthoutse Heide.

De locatie van de brandtoren wordt aangeduid op de 

plattegrond.

Deze brandtoren kan ik vinden op de wandelpaden: Libel, 

Rups, Duin en Schaap.

De brandtoren is een nieuwe toren.

Het in een elegant ontwerp van groen staal in combinatie 

met hout.

Op het pad kan ik zulke borden tegenkomen.

Hier staat extra informatie over de nieuwe brandtoren.

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

In de Kalmthoutse Heide zijn er twee uitkijktorens.

Ik kan een uitkijktoren gebruiken om een mooi uitizcht te 

hebben van de omgeving.

Een uitkijktoren wordt ook een brandtoren genoemd.

Medewerkers gebruiken de brandtoren om branden in het 

domein op te speuren.

Op de foto zie ik de andere uitkijtoren.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
UITKIJKTORENS

Ik zie extra informatie over de uitkijktoren op de muren.

Ik kan de extra informatie lezen, als ik dat wil.

Ik ga via de trap naar boven.

Ik kan de uitkijktoren gaan bezichtigen.

Ik volg het pad.

De locatie van de andere uitkijktoren wordt aangeduid op de 

plattegrond.

Deze uitkijktoren kan ik vinden op de wandelpad: Duin.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
UITKIJKTORENS

Vanaop deze toren heb ik uitzicht op het Stappersven.

Het Stappersven is één van de grootste heidevennen in 

Vlaanderen.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
BORDEN

Op mijn wandeling kan ik dit soort borden passeren.

Op het bord staat ‘verboden toegang, bescherming fauna en 

flora’.

Sommige wandelpaden zijn afgesloten tijdens het 

broedseizoen.

Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 30 juni.

Ik mag hier niet verder wandelen.

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

In de Kalmthoutse Heide zijn er meerdere borden.

Deze borden geven extra informatie en richtlijnen over de 

Kalmthoutse Heide.

Op mijn wandeling kan ik dit soort poorten passeren.

Op de poort zie ik meerdere borden.
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MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
BORDEN

Op het bord staat ‘wandelzone’.

Honden, fietsers en ruiters zijn niet toegelaten.

Deze route is uitsluitend bedoeld voor voetgangers.

Op mijn wandeling kan ik dit soort borden passeren.

Ik kan onderweg langs een kudde koeien lopen die de heide 

begrazen.

Ik zal de dieren niet altijd zien.

Ik moet niet bang zijn van de koeien.

Ik houd altijd een afstand van 25 meter van de koeien.
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In de Kalmthoutse Heide kan ik wandelen, fietsen, 

paardrijden,... 

In dit stappenplan worden de wandelroutes besproken die 

beginnen aan de Poort De Vroente.

Je kan meer informatie  over de toegangspoorten vinden 

vanaf pagina 15.

De wandelpaden die besproken worden zijn: Wandelpad 

Vlinder, Wandelpad Bos, Wandelpad Rups, Wandelpad Libel, 

Wandelpad Duin en Wandelpad Schaap.

Je kan meer informatie  over de wandelpaden vinden vanaf 

pagina 38. 

Het kan zijn dat ik niet alles zal doen tijdens mijn bezoek.  

Dat is oké.

De Kalmthoutse Heide is een groot domein.  

Op deze plattegrond kan ik zien waar de wandelroutes 

liggen.

Als ik een plattegrond op papier wil, dan ga ik eerst naar het 

onthaalgebouw. 

Het onthaalgebouw ligt dicht bij de Poort De Vroente.

Als ik de plattegrond op voorhand al eens wil bekijken kan ik 

hem downloaden via deze link: 

www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/wandelroutes

 

Om de weg te vinden naar de verschillende wandelroutes kan 

ik de pijlen in de Kalmthoutse Heide volgen.

MIJN BEZOEK AAN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPADEN IN HET STAPPENPLAN
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

WANDELPAD VLINDER

WANDELPAD BOS

WANDELPAD RUPS

WANDELPAD LIBEL

WANDELPAD DUIN

WANDELPAD SCHAAP
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Vlinder volgen.

Wandelpad Vlinder is een educatief pad aangepast voor 

blinden en slechtzienden.

WANDELPAD VLINDER

Als ik Wandelpad Vlinder wil volgen, dan volg ik dit soort 

bordjes.

Wandelpad Vlinder bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Vlinder ligt.

Wandelpad Vlinder is aangeduid met roze kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Vlinder bestaat uit natuurlijk gemengd bos, 

droge en natte heide.

De route is 2,7 km lang.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zie de start van Wandelpad Vlinder.

Ik volg het pad.

Ik ga naar rechts.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Vlinder wil volgen, ga ik naar rechts.

Dan volg ik roze bordjes met Vlinder.

WANDELPAD VLINDER

Op Wandelpad Vlinder zijn honden toegelaten als de hond 

aan de leiband blijft.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik volg de boomstammen die langs de rechterkant van het 

pad liggen.

Ik volg een vaste route.

Ik volg roze bordjes met een Vlinder.

Tijdens het wandelen kan er modder zijn.

Ik kan vuil worden.

Ik heb mijn laarzen en kleren aan die vuil mogen zijn.

Dat is oké.

WANDELPAD VLINDER

Op de grond zie ik houten planken liggen.

Dit is de start van Wandelpad Vlinder.
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WANDELROUTES IN KALMTHOUTSE HEIDE

Ik passeer meerdere kruispunten.

Ik volg roze bordjes met een Vlinder en boomstammen.

Ik passeer heidelandschappen en bomen.

Op de grond zie ik wortels van de bomen.

Ik volg het pad voorichtig verder zodat ik niet val.

Op het einde van de wandeling kom ik een groot kruispunt 

tegen.

Ik ga naar rechts.

WANDELPAD VLINDER
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik volg een pad zonder boomstammen.

Ik ga rechtdoor.

Ik kom bij het einde van Wandelpad Vlinder.

Ik ga rechtdoor.

Ik kom terug uit bij de startpunt.

WANDELPAD VLINDER
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Bos volgen.

WANDELPAD BOS

Als ik Wandelpad Bos wil volgen.

Dan volg ik gele bordjes met Bos.

Wandelpad Bos bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Bos ligt.

Wandelpad Bos is aangeduid met gele kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Bos bestaat uit natuurlijk gemengd bos rond de 

Putse Moer, droge en zandige heide.

De route is 3,5 km lang.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik steek de straat over.

Ik zie de start van Wandelpad Bos.

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Bos wil volgen, ga ik naar links.

Dan volg ik gele bordjes met Bos.

Wandelpad Bos bevindt zich bij Poort De Vroente.

WANDELPAD BOS

Ik kan Wandelpad Bos volgen met mijn hond als de hond aan 

de leiband blijft. 
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik ga rechtdoor.

In de verte zie ik borden staan.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

WANDELPAD BOS

Ik volg een vaste route.

Ik ga rechtdoor.

Op de grond zie ik zand.

De grond is niet effen.

Ik zie ook takken liggen van de bomen.

Tijdens de wandeling staan enkele zitbanken.

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik heide.

Op mijn wandeling passeer ik water.

Dit is Putse Moer.

Op mijn wandeling passeer ik bos.

Ik ga terug naar de ingang van de Wandelpad Bos. 

Ik ga via dezelfde weg.

WANDELPAD BOS

Ik zie een bordje.

Op het bordje staat ‘verboden toegang’.

Ik mag niet zwemmen in het water.
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Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Rups volgen.

Wandelpad Rups is toegankelijk met speciale elektrische 

terreinstoel (Cadweazle) gratis te lenen bij De Vroente.

Deze terreinstoel kan gebruikt worden voor mensen die niet 

goed kunnen wandelen.

Als ik Wandelpad Rups wil volgen.

Dan volg ik dit soort bordjes.

Wandelpad Rups bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Rups ligt.

Wandelpad Rups is aangeduid met beruine kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Rups bestaat uit open zand, Putse Moer, 

heidevlakten, uitkijktoren, bos en duintjes.

De route is 4,3 km lang.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD RUPS
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik steek de straat over.

Ik zie de start van Wandelpad Rups.

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Rups wil volgen, ga ik naar links.

Dan volg ik bruine bordjes met Rups.

Wandelpad Rups bevindt zich bij Poort De Vroente.

WANDELPAD RUPS

Ik kan Wandelpad Rups volgen met mijn hond als de hond 

aan de leiband blijft. 
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik ga rechtdoor.

In de verte zie ik borden staan.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

WANDELPAD RUPS

Ik volg een vaste route.

Ik ga rechtdoor.

Tijdens de wandeling staan enkele zitbanken.

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik heide.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Op mijn wandeling passeer ik water.

Dit is Putse Moer.

Op mijn wandeling passeer ik bos.

WANDELPAD RUPS

Ik zie een bordje.

Op het bordje staat ‘verboden toegang’.

Ik mag niet zwemmen in het water.

Wandelpad Rups is toegankelijk met speciale elektrische 

terreinstoel (Cadweazle).

Deze terreinstoel kan gebruikt worden voor mensen die niet 

goed kunnen wandelen.

Ik zie dat de grond verhard is, zodat mensen met een 

elektrische terreinstoel zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.



52

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD RUPS

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik ga terug naar de startpunt van Wandelpad Rups.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Libel volgen.

WANDELPAD LIBEL

Als ik Wandelpad Libel wil volgen.

Dan volg ik groene bordjes met Libel.

Wandelpad Libel bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Libel ligt.

Wandelpad Libel is aangeduid met groene kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Libel bestaat uit Putse Moer, uitgestrekte 

heidevlaktes, uitkijktoren, bos en duintjes.

De route is 4,5 km lang.
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Ik steek de straat over.

Ik zie de start van Wandelpad Libel.

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Libel wil volgen, ga ik naar links.

Dan volg ik groene bordjes met Libel.

Wandelpad Libel bevindt zich bij Poort De Vroente.

Ik kan Wandelpad Libel volgen met mijn hond als de hond 

aan de leiband blijft. 

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD LIBEL



55

Ik ga rechtdoor.

In de verte zie ik borden staan.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD LIBEL

Ik volg een vaste route.

Ik ga naar links.

Op de grond zie ik zand.

De grond is niet effen.

Ik zie ook takken liggen van de bomen.

Op de grond zie ik wortels van de bomen.

Ik volg het pad voorichtig verder zodat ik niet val.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik heide.

Op mijn wandeling passeer ik water.

Dit is Putse Moer.

WANDELPAD LIBEL

Tijdens de wandeling staan enkele zitbanken.

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.

Ik zie een bordje.

Op het bordje staat ‘verboden toegang’.

Ik mag niet zwemmen in het water.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD LIBEL

Op mijn wandeling passeer ik bos.

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik een uitkijktoren.

Vanaf pagina 32 kan ik meer informatie vinden over de 

uitkijktoren. 
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Duin volgen.

WANDELPAD DUIN

Als ik Wandelpad Duin wil volgen.

Dan volg ik rode bordjes met Duin.

Wandelpad Duin bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Duin ligt.

Wandelpad Duin is aangeduid met rode kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Duin bestaat uit uitgestrekte heidevlaktes, 

waardevolle duinmassieven, natte heide en weilanden.

De route is 7,5 km lang.
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Ik steek de straat over.

Ik zie de start van Wandelpad Duin.

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Duin wil volgen, ga ik naar links.

Dan volg ik rode bordjes met Duin.

Wandelpad Duin bevindt zich bij Poort De Vroente.

In Wandelpad Duin zijn honden niet toegelaten.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD DUIN
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Ik ga rechtdoor.

In de verte zie ik borden staan.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD DUIN

Ik volg een vaste route.

Ik ga naar links.

Op de grond zie ik zand.

De grond is niet effen.

Op de grond zie ik wortels van de bomen.

Ik volg het pad voorichtig verder zodat ik niet val.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD DUIN

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik heide.

Op mijn wandeling passeer ik water.

Dit is het Stappersven.

Tijdens de wandeling zal ik enkele zitbanken tegenkomen. 

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.

Ik zie een bordje.

Op het bordje staat ‘verboden toegang’.

Ik mag niet zwemmen in het water.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD DUIN

Op mijn wandeling passeer ik bos.

Op mijn wandeling kan ik dit soort borden passeren.

Op het bord staat ‘verboden toegang, bescherming fauna en 

flora’.

Ik mag hier niet verder wandelen.

Vanaf pagina 35 kan ik meer informatie vinden over zulke 

borden.

Op de Wandelpad Duin kan ik via een verbindingswandelpad 

gaan.

Ik herken het verbindingswandelpad aan de zwarte bordjes 

met twee schoenafdrukken.

Vanaf pagina 31 kan ik meer informatie vinden over het 

verbindingswandelpad.

Ik volg het pad.

Ik kom op een fietsroute met fietsknooppunt.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD DUIN

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik een uitkijktoren.

Vanaf pagina 32 kan ik meer informatie vinden over de 

uitkijktoren.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE

Ik zal wandelen in de Kalmthoutse Heide.

Ik zal het Wandelpad Schaap volgen.

WANDELPAD SCHAAP

Als ik Wandelpad Schaap wil volgen.

Dan volg ik de blauwe bordjes met Schaap.

Wandelpad Schaap bevindt zich bij Poort De Vroente.

Op deze plattegrond kan ik zien waar Wandelpad Schaap ligt.

Wandelpad Schaap is aangeduid met blauwe kleur op de 

plattegrond.

Wandelpad Schaap bestaat uit heide bos, vennen, duinen, 

Putse Moet en uitkijktoren.

De route is 8,5 km lang.
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Ik steek de straat over.

Ik zie de start van Wandelpad Schaap.

Ik volg het pad.

Ik ga rechtdoor.

Ik sta voor de parking.

Achter mij bevindt zich het onthaalgebouw. 

Als ik Wandelpad Schaap wil volgen, ga ik naar links.

Dan volg ik blauwe bordjes met Schaap.

Wandelpad Schaap bevindt zich bij Poort De Vroente.

In Wandelpad Schaap zijn honden niet toegelaten.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD SCHAAP
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Ik ga rechtdoor.

In de verte zie ik borden staan.

Daarop staat de plattegrond van het domein.

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD SCHAAP

Ik volg een vaste route.

Ik ga naar links.

Op de grond zie ik zand.

De grond is niet effen.

Op de grond zie ik wortels van de bomen.

Ik volg het pad voorichtig verder zodat ik niet val.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD SCHAAP

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik heide.

Op mijn wandeling passeer ik water.

Dit is Putse Moer.

Tijdens de wandeling staan enkele zitbanken.

Als ik even wil rusten, kan ik op een bank zitten.

Ik zie een bordje.

Op het bordje staat ‘verboden toegang’.

Ik mag niet zwemmen in het water.



68

WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD SCHAAP

Op mijn wandeling passeer ik bos.

Op mijn wandeling kan ik dit soort borden passeren. 

Op het bord staat ‘wandelzone’.

Honden, fietsers en ruiters zijn niet toegelaten.

Deze route is uitsluitend bedoeld voor voetgangers.

Vanaf pagina 35 kan ik meer informatie vinden over zulke 

borden.

Op mijn wandeling kan ik dit soort borden passeren.

Ik kan onderweg langs een kudde koeien lopen die de heide 

begrazen.

Vanaf pagina 35 kan ik meer informatie vinden over zulke 

borden.

Op de Wandelpad Schaap kan ik via een 

verbindingswandelpad gaan.

Ik herken het verbindingswandelpad aan de zwarte bordjes 

met twee schoenafdrukken.

Vanaf pagina 31 kan ik meer informatie vinden over het 

verbindingswandelpad.
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WANDELROUTES IN DE KALMTHOUTSE HEIDE
WANDELPAD SCHAAP

Ik volg het pad.

Op mijn wandeling passeer ik een uitkijktoren.

Vanaf pagina 32 kan ik meer informatie vinden over de 

uitkijktoren. 
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ACTIVITEITEN RONDOM DE KALMTHOUTSE HEIDE
AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM KALMTHOUTSE HEIDE

Rondom de Kalmthoutse Heide zijn er enkele activiteiten die 

ik kan doen met stappenplan van Toerisme voor Autisme. 

Hieronder worden deze activiteiten opgesomd. 

De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 

downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van de Kalmthoutse Heide kan ik naar Red Star 

Line Museum gaan.

Dit duurt ongeveer 30 minuten met de auto.

In de buurt van de Kalmthoutse Heide kan ik naar 

Lindepaviljoen gaan.

Dit duurt ongeveer 40 minuten met de auto.

In de buurt van de Kalmthoutse Heide kan ik naar Arboretum 

Kalmthout gaan. 

Dit duurt ongeveer 7 minuten met de auto.
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ACTIVITEITEN RONDOM DE KALMTHOUTSE HEIDE
AUTISMEVRIENDELIJKE ACCOMODATIE RONDOM KALMTHOUTSE HEIDE

Rondom de Kalmthoutse Heide is er een accomodatie die ik 

kan doen met stappenplan van Toerisme voor Autisme. 

Hieronder wordt deze accomodatie toegelicht.

De stappenplannen voor deze accomodatie kan je gratis 

downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van de Kalmthoutse Heide kan ik naar 

Kalmthoutse Hoeve gaan.

Dit duurt ongeveer 10 - 15 minuten met de auto.
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DE TERUGWEG

IK GA TE VOET EN IK GA MET DE TREIN

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET



73

DE TERUGWEG
DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg 

naar de volgende wandelroute.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er 

later ben. 

Dat is oké.
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DE TERUGWEG
IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

Ik stap van de Kalmthoutse Heide naar het station van Heide. 

Ik moet ongeveer 25 minuten wandelen.

Ik stap op de trein. 

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren 

moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………... 

of in de stations van ................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. 

Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte ben van 

mijn bestemming. 

Ik stap af aan de halte ……………………....…………………………………
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Ik stap van de Kalmthoutse Heide naar de bushalte van de 

bus met nummer …………….. 

Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ..……….…………..…………... (bestemming).

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………....………………………………………

DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS
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DE TERUGWEG

Ik stap van de Kalmthoutse Heide naar de parking waar onze 

auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar……...…………………………..(bestemming).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fiets. 

Ik doe mijn fietsslot open. 

Ik ga met de fiets naar ………………......……………. (bestemming).  
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DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ……………………....……………….. (bestemming).

IK GA TE VOET
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     Dit is het einde van mijn bundel. 
     Zo zal mijn verblijf 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 fijne vakantie van. 


