
KALMTHOUTSE HEIDE 

De heide in bloei 

Toegangsweg Kalmthoutse Heide 

Zandvlakte waar je van het pad af mag De brandtoren die constant bemand wordt 



Kalmthoutse Heide 

De Kalmthoutse Heide is een exclusief natuurreservaat dat zich uitstrekt over zowel Vlaanderen als Nederland, met zeer 
belangrijke natuurwaarde. Het is een zeldzaam relict van het eens zo uitgestrekte Europese heidelandschap. De Kalmthoutse 
Heide is de woonplaats van heel wat libellen, amfibieën, vogels, gladde slangen,… Door de hoge natuurwaarden worden 
commerciële fotoshoots en filmopnames beperkt en onder strikte voorwaarden toegelaten. Evenementen kunnen hier niet 
plaatsvinden.

ADRES

De Vroente, Putsesteenweg 129
B-2920 Kalmthout

ROUTE

Met de wagen Met de trein

A12 Antwerpen volgen 

tot afslag 13 Stabroek. 

Klinkaardstraat volgen tot aan 

de Heide.

Goed bereikbaar (station Heide 1,6 km).

Met openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar vanuit zowel Vlaanderen als 

Nederland.

PARKING

gratis parking aan ingang De Vroente (B)

PRIJZEN

Voor filmopname/fotoshoot

www.natuurlocaties.be.  
Ga naar filmloket - tarieven

CAPACITEIT
Maximaal 50 personen per crew voor opnames.

FACILITEITEN

Horecagelegenheid en sanitair aan Poort De Vroente. Geen water, afvoer, of elektriciteit voorzien

VERHUUR-
PERIODE

Jaarrond

CONTACT

Hannah Dermaux
info@focuslocaties.be

WEBSITE

www.natuurlocaties.be
www.natuurenbos.be/kalmthoutseheide

 
GOOD TO 

KNOW

Er is een afgebakende zone waar opnames kunnen plaatsvinden (zie kaartje op volgende pagina). 
Hiervan kan niet worden afgeweken. Alles moet te voet aangeleverd worden. Opnames in het water 
zijn niet toegestaan. Drones zijn niet toegestaan. 

Prijzen zijn excl. BTW



KALMTHOUTSE HEIDE 

 

De Kalmthoutse Heide is de woonplaats van heel wat libellen, amfibieën, vogels, gladde 
slang,… Door de hoge natuurwaarden worden commerciële fotoshoots en filmopnames 
beperkt en onder stikte voorwaarden toegelaten:

• Enkel in het gebied binnen de rode gestippelde lijn.

• Geen voertuigen in het domein (alles dient te voet te worden aangeleverd).

• Geen drones.

• Op de paden of het open zand blijven.

• De gele arcering is een open zandduin waarin gefilmd mag worden.  
 Deze ligt op 350 meter van parking De Vroente.


