
Het zomert
in Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau  

en Merksplas

De Mosten 

Dit recreatiedomein ademt actie, avontuur en  
ontspanning uit. Kinderen en tieners kunnen zich uitleven in 
de zwemvijver, de speeltuin, het klimpark en het cablepark.

Culinaire Fietsroute 
Hoogstraten/Wuustwezel

Je geniet niet alleen van de  allermooiste plekken die de 
omgeving te bieden heeft, maar je schuift ook aan voor een 
smakelijk ontbijt, hoofdgerecht en dessert in steeds een 
andere horecazaak. 

Culinaire Fietsroute 
Baarle-Hertog-Nassau/Merksplas

In een prachtig groen decor fiets je naar een 
heerlijk aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert geserveerd in steeds een andere 
zaak op de route.

Begijnhof    

Een parel ontstaan voor 1380 die 
deel uitmaakt van de exclusieve 

Unesco Werelderfgoedsites. Het is 
een oase van rust waar nu ook het 

Stedelijk Museum is gevestigd.

Grensstation ‘Bels Lijntje’
Baarle-Hertog-Nassau

De voormalige spoorwegverbinding tussen 
Turnhout en Tilburg loopt dwars door Baarle. Bijna 
40 jaar geleden werd er op de grens een groot 
internationaal grensstation geopend waarvan nu 
nog sporen zichtbaar zijn.

Kolonie 

Het beschermde landschap bestaande uit rastervormige dreven is  
600 ha groot en omsloten door een ringgracht. De Grote Hoeve en  

kapel, het toeristisch centrum van het domein, zijn onderworpen 
aan een ambitieus restauratie programma.

‘Flirten met de grens in  
de vallei van het Merkske’

Hoogstraten

In dit officiële stiltegebied hop je maar liefst 
vier keer over de grens met Nederland. Je 
kuiert naast een natuurlijke waterloop waar je 
zeldzame plantensoorten en vogels ontdekt.

‘Enclavewandeling’

Je wandelt langs bijzondere historische plekjes  
in de dorpskern van Baarle waarbij je diverse 

malen de grens oversteekt.

‘Vagebondjespad’
Merksplas

Je wandelt langs het historisch erfgoed van 
de Land loperskolonie met onder meer het 
bezoekers centrum, de strafinrichting,  
de kapel, de ringvaart en de begraafplaats.

‘Enclaveroute’ op kindermaat
Baarle-Hertog-Nassau

Fiets met je kinderen van enclave tot enclave op de 
grens tussen Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau (NL). 

Tijdens de enclaveroute ontdekken ze op een speelse 
manier de verschillen tussen België en Nederland.

Buurtspeelpleintjes 

Merksplas telt maar liefst 24 buurtspeelpleintjes, waaronder 
een skate park en een BMX-parcours aan Sportcentrum  
’t Hofeind. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er:  

klimtorens, schommels, kabelbanen, draairekken, 
tafeltennistafels, basketbalvelden,…

De top 3 WANDELROUTES

Hoogstraten

Merksplas

Hoogstraten

Merksplas

FIETSEN in een oase van groen

Uniek ERFGOED

De beste KINDERACTIVITEITEN

Baarle-Hertog-Nassau

MEER INFO
klik op de  illustratie

Land van Mark & Merkske, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

Boek één van de vele overnachtingsmogelijkheden en maak er een onvergetelijk verblijf van!

± 55 km

± 55 km

11 km

4 km

6,5 km

https://www.hoogstraten.be/begijnhof
https://kolonie57.be/
https://toerismebaarle.com/wp-content/uploads/2018/02/Enclavewandeling-2020-2021.pdf
https://www.merksplas.be/product.aspx?id=290
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/sport/recreatiedomein-de-mosten/bezoek-de-mosten
https://bit.ly/31Qw1SI
http://www.toerismemerksplas.be/download/wandeling-vagebondjes_2019.pdf
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/toerisme/de-zomer-van-hoogstraten/de-culinaire-fietsroute
https://toerismebaarle.com/fietsroutes/culinaire-fietsroute/
https://toerismebaarle.com/must-see/stationsdakspanten/
https://www.kempen.be/sites/default/files/files/route/infofiche/Enclaveroute%20op%20kindermaat.pdf
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