
VLINDERPAD
WANDELPAD AANGEPAST 

VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN



De Vroente in Kalmthout is een Vlaams Kennis- en Vormingscentrum 

voor Natuur en Milieu, en behoort tot het Departement Omgeving van de Vlaamse 

overheid. Het centrum organiseert, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming 

rond milieu, natuur, omgeving en duurzame ontwikkeling.  De Vroente is tevens  het 

bezoekerscentrum bij het natuurgebied Grenspark Kalmthoutse Heide.



Waarvoor kan je bij De Vroente
terecht?
• Tijdelijke thematentoonstellingen

• Uitleenpaketten voor gezinnen, kinderen en jongeren

• Vormingen over Natuur- en Milieueducatie (NME) voor wie 
zelf aan de slag wil gaan met groepen (kan ook op locatie)

• Natuureducatieve programma’s voor diverse groepen

• Didactisch materiaal, educatieve pakketten

• Vragen over natuur-, milieu- en duurzame ontwikkeling -
educatie



NIEUW
BELEVINGSWANDELING

VLINDERPAD 



BELEVINGSWANDELING VLINDERPAD 



BELEVINGSWANDELING VLINDERPAD 

lengte : 2,7 km

Withoefse Heide –

erkend natuurgebied hoort tot Grenspark Kalmthoutse Heide

Biotoop bos – heide – ven



BELEVINGSWANDELING VLINDERPAD 



AANGEPAST VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

MINIMALE IMPACT OP DE NATUUR EN HET UITZICHT

BOOMSTAMMEN – BOOMSTAMMETJES

WAAR NODIG EEN BETONNEN GOOTJE

“NOPPENTEGELS” – “NOPPENBALKEN”

ROUTEPALEN - VLINDER – KOP WITGESCHILDERD – CONTRAST VOOR SLECHTZIENDEN



WEETJES OVER DE APP
GRATIS    

WERKT OFF-LINE

GEBRUIKT GPS EN BLUETOOTH

NAVIGEERT 

GEEFT INFO  - 7 INFORMATIEPUNTEN  

GELUID VAN UIL EN SPECHT GEEFT AAN  DAT JE 

BIJNA BIJ NAVIGATIEPUNT OF INFOPUNT BENT

TRILLINGEN INDIEN VAN HET PAD

DOWNLOAD  THUIS DE APP “VLINDERPAD” IN DE 

APP STORE EN PLAY STORE



Het vlinderpad in beeld. 
Eddy in actie …

Filmpje 



WAT JE MOET WETEN OVER HET

VLINDERPAD VOOR JE OP STAP

GAAT ALS

BLINDE/SLECHTZIENDE?

WWW.DEVROENTE.BE



EEN UITDAGING VOOR HEEL HET GEZIN

GA OP PAD MET EEN WITTE STOK?  SIMULATIEBRILLEN 

EN BLINDDOEKEN – TE LENEN IN DE VROENTE



IN DE PIJPLIJN
TAS MET VOELMATERIALEN



Met de Cadweazle op pad in de 
Kalmthoutse Heide



Een elektrische terreinrolstoel… 
waarom?

Iedereen heeft het recht om te genieten van de natuur
Toegankelijk maken van natuur voor mensen met een fysieke 
beperking.
Paden aanleggen voor gewone rolstoelen is niet overal 
mogelijk, zeker niet in een erkend natuurgebied.
Dure oplossing? De cadweazle heeft zijn prijs, maar paden 
aanleggen is (wellicht) duurder. En die paden vragen 
regelmatig onderhoud.



Voordelen.

Niet afhankelijk duwer
Partners naast elkaar 
wandelen
De bestuurder kan zelf 
beslissen – stoppen – kijken - doorrijden
Familiewandelingen mogelijk – (klein)kinderen zien ravotten
Dromen van mensen in vervulling.
De rolstoel vraagt weinig/geen onderhoud, enkel batterij 
laden
Heel gebruiksvriendelijk
Kan heel hobbelig terrein aan – zeer stabiel
Enorm veel positieve reacties
Wekt sympathie van publiek algemeen



Nadelen
?????????????????????
Kostprijs? Maar dat is relatief. Neem je de beslissing om 
je natuurgebied toegankelijk te maken, is dit wellicht de 
goedkoopste oplossing.



Route Rups



Tips
Maak de route niet te lang, mensen met een beperking 
kunnen dit niet altijd aan. (route Rups = 4,1 km)
Afspraken met ANB/boswachter i.v.m. traject
Voldoende brede paden
Afspraak repatriëring indien persoon in nood of panne 
rolstoel. (nog niet voor gehad – afspraken met brandweer)
Vast traject = handig in geval van nood
Werk met reservatie Cadweazle – GSM-nummer
Gratis uitleen – waarborg ID-kaart
1 x per dag uitlenen = optie Vroente  – geen tijdsdruk – extra 
natuurbeleving – regeling vervoer is niet evident dus tijd 
geven om te genieten
Doelgroep … moet wel eens afzeggen wegens fysieke 
klachten. Rekening mee houden.
Noem de Cadweazle geen Quad, verkeerde verwachtingen…



In de pijplijn.

We onderzoeken mogelijkheden tillift. (huren – aankoop -
verantwoordelijkheid)
Waarom? Personen die niet zelfstandig kunnen staan, ook 
mogelijkheid bieden om met de Cadweazle te rijden.



Altijd welkom in 
De Vroente



Actuele informatie: www.devroente.be

Volg ons op facebook, met leuke weetjes 

allerlei over de Kalmthoutse heide en al onze 

activiteiten.

Kijk ook op      www.uitinvlaanderen.be

Heb je een vraag … 

bel     03 620 18 30

of mail      

devroente.omgeving@vlaanderen.be 



Altijd     

Welkom

Weekdagen: 9 tot 17 uur

Weekend en feestdagen: 14 tot 17 
uur

Groepsbezoeken ook buiten de 
openingsuren, 

maar dan enkel op afspraak. 

Gesloten van 25 december tot en 
met 1 januari.


