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Zondag 29 januari 2023 
Hamameliswandeling in Arboretum Kalmthout 

De toverhazelaars Hamamelis van het Arboretum hebben wereldfaam. Het is de grootste 
collectie in Europa, die ook de oudste en grootste exemplaren omvat. We bezoeken met gids 
- in een wandeling van anderhalf uur - de toverhazelaars en ander winterbloeiende planten. 
Midden in de winter gaat Arboretum Kalmthout speciaal open voor de traditionele 
Hamamelisfeesten. Deze feesten waren oorspronkelijk bedoeld om de bijzondere 
verzameling toverhazelaars in de kijker te zetten, maar ondertussen groeiden ze uit tot een 
heus winterfeest voor alle planten die het koudste seizoen opfleuren. Bijna niemand 
verwacht in het midden van de winter een tuin vol kleur en geur aan te treffen. Maak kennis 
met een onverwacht groot aantal winterbloeiers in de arboretumtuin. Bovendien zijn 
sommige aanplantingen vaak nieuwe introducties en eigen selecties. Wat dat betreft is het 
domein een echte proeftuin en een begrip in de botanische wereld.  
De Vereniging van Schotenhof organiseert nog een wandeling vóór het einde van de bloei … 
Meer informatie: 
http://www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/arboretum_kalmthout/  en 
http://www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/arboretum_kalmthout/evenementen/hamamelisfeesten/ 

 

Praktisch 
Verzamelen om 13.45 u op zondag 29 januari aan het Arboretum Kalmthout, 
adres: Heuvel 2, 2920 Kalmthout.  Vervoer op eigen kracht. 
 

Inschrijven vóór vrijdag 27 januari met opgave van aantal deelnemers 
• bij voorkeur per mail aan rob.koreman@skynet.be of met onderstaande strook 
• mits overschrijving van 9,00 euro pp (gratis voor kinderen <12j) 

op rekeningnummer IBAN BE26 3200 3244 2429 
van Vereniging van Schotenhof met vermelding “Kalmthout” 

 
 

Inschrijving op “Hamameliswandeling” – bezorg deze strook vóór vrijdag 27 januari 
aan Rob Koreman, Trevierenlei 15, 2900 Schoten 
 
naam, adres, gsm/tel: _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

NEEMT DEEL MET _____ PERSONEN 
 

Schoten, 20 januari 2023 


