Kalmthout

Brouwerij

Suske en Wiske wandeling 8.3 km
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Klein schietveld
Taverne/restaurant waar je het bier
“Perkament” kan drinken en een
plaatselijke legende kan lezen.

Suske en Wiske museum

Den Bosduin
Beauvoislaan 104
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Café ‘t centrum
Heidestatieplein
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Bijenteeltmuseum

Station Heide

Startpunt: station Heide
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Open Zaterdag - zondag - feestdagen :
13.00 - 17.00 u

Het Bijenteeltmuseum van Kalmthout
maakt deel uit van het bezoekerscentrum van de Kalmthoutse Heide. Je kan
er de wondere wereld van de honingbij
en de bijenteelt komen ontdekken! Het
interactieve museum is opgebouwd
zoals een honingraat: al dwalend door
de zeshoekige kamers leer je het belang
van bijen en de verschillende aspecten
van de bijenwereld kennen.

In de villa van Willy Vandersteen is vandaag een echt familiemuseum
ondergebracht. Tijdens een bezoek aan het interactieve museumparcours ga je o.m. op tijdreis met de teletijdmachine, ontmoet je helden
en slechteriken en speel je ook zelf mee in een stripverhaal. Wie meer
wil weten over het werk en leven van Willy Vandersteen, mag zeker een
bezoek aan de voormalige Studio Vandersteen niet overslaan.
Bezoek enkel op afspraak. Zie website.

De halte Heide dateert van 1897 en
kwam tot stand toen veel
dagjestoeristen uit Antwerpen naar hier
kwamen om te genieten van de rust op
de Kalmthoutse Heide .
De toeloop kende zo’n succes dat men in
1911 besloot het huidig station te
bouwen .
Het plein is in 1998 aangelegd ter ere van
de Canadese bevrijders.
Het standbeeld voor het station is ter
nagedachtenis aan de Canadese
soldaten in de tweede wereldoorlog

Het militair domein Klein Schietveld (Kalmthout-Brasschaat) vormt
samen met het Groot Schietveld (Brecht) een rustig terrein van 900 ha
met dennenbossen, eikenberkbossen, weilanden, vennen en heide.
Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid staat in voor het
beheer van fauna en flora. In het toegankelijke deel kunnen wandelaars
een wandelpad of ruiterpad volgen.

Monumenten

