
 
 
Wo 22 april - Dagreis Arboretum Wespelaar én Arboretum Kamthout 
 
Op deze dagreis bezoeken we niet één maar twee arboreta en dit doen we beide 
keren onder leiding van een deskundige gids.  Daarna sluiten we deze 
bijzondere dag af met een avonddiner. 
 
Arboretum Wespelaar 
 
Arboretum Wespelaar herbergt een gespecialiseerde collectie van bomen en struiken 
uit de hele wereld die winterhard zijn in België.  
 
Het Arboretum is een vrij jonge collectie. In 1985 begon Philippe de Spoelberch met 
de uitbouw ervan en in 2005 werd de Stichting Arboretum Wespelaar opgericht om 
de toekomst van de collectie te verzekeren en open te stellen voor het publiek. 
Reizen en expedities naar alle windstreken evenals uitwisseling met andere 
gerenommeerde collecties brachten heel wat wild verzameld plantenmateriaal 
binnen. Ondertussen is Arboretum Wespelaar uitgegroeid tot een plantencollectie 
van wereldformaat met meer dan 2.200 verschillende soorten en variëteiten. Op een 
terrein van 20 hectare varieert het landschap van open en wijds naar geborgen en 
lommerrijk en van tot in de puntjes onderhouden perken naar meer natuurlijke 
plekjes. Bij de start van het seizoen komen bezoekers van heinde en ver het 
wonderlijke schouwspel van de bloeiende Magnolia’s beleven. Maar dat is zeker niet 
de enige troef! Door de grote verscheidenheid aan planten staat er van april tot 
september elke maand verrassend veel moois in bloei.  
‘ 
   
 
 



Arboretum Kamthout 

Het Arboretum Kalmthout is een van de oudste en meest gevarieerde bomen- en 
plantentuinen in Vlaanderen.  

De boomkwekerij van kweker Charles Van Geert lag in 1856 aan de basis van dit 
arboretum. Van Geerts opvolgers, Robert en Jelena de Belder-Kovačič maakten er 
na 1952 hun privé-verzameltuin van en zorgden voor een uitbreiding met vele 
zeldzame houtige gewassen. Bijzonder is de wijze waarop de wetenschappelijke 
plantencollectie in de architectuur van de tuin is opgenomen. De schikking van de 
bomen en planten is zo opgevat dat men het gehele jaar door kan genieten van de 
afwisseling van kleuren en geuren. Binnen de plantenverzameling zijn de tover-
hazelaars het meest bekend. In januari en februari vinden ter gelegenheid van de 
bloei van de breed uitgegroeide struiken in de tuin de Hamamelisfeesten plaats.  

          

Verdere gegevens over deze unieke dagreis 
 
Opgave: jhendrix@zeelandnet.nl (bij voorkeur) of via 06-4243 5090    
Bij opgave betalen via NL29RABO 0330 4482 69 t.n.v. Groei & Bloei o.v.v. dagreis 
Arboretum en vermelding van uw naam, lidnummer én uw telefoonnummer.  
 
Deze dagreis kost voor leden € 65,- en voor niet-leden € 70,- 
Dit is inclusief: bus, entree arboreta, attentie chauffeur, verzekering, koffie/thee bij ontvangst 
en als afsluiting het avonddiner.  
Samenstelling avonddiner: Vleespasteitje – kippensoep – kalkoenborstfilet met 
champignonsaus – diverse warme en koude groenten – aardappeltjes – frietjes – ijsdessert. 
Als er dieetwensen zijn, laat dit dan horen bij de opgave. 
Eventuele lunch / verdere drankjes zijn voor eigen rekening.   
Opstapplaatsen en tijden: St-Laureins (Reisgenoegens) 6,45 uur, Schoondijke-bushalte (ex 
rotonde) 7.15 uur, Terneuzen-Zuidpolder 8.00 uur en Hulst-Stationsplein 8.30 uur. 

Terug op plaats van herkomst; tussen 20.00 en 21.00 uur. 
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