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HOOGSTRATEN
een stadje met smaak
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Hoogstraten is een stad
in het fascinerende
grensgebied in het uiterste
noorden van de Kempen.
Het biedt een boeiende
mix van natuur, beleving,
erfgoed en gastronomie.

WELKOM IN
HOOGSTRATEN
EEN STADJE MET SMAAK
Samen met haar deelgemeenten Minderhout, Meer,
Meerle, Meersel-Dreef en Wortel ontvangt Hoogstraten
je graag voor een bezoek. Je ontdekt beslist een
aantal opmerkelijke monumenten, maar ook mooie en
rustgevende plaatsen in het groen.
Hoogstraten heeft een unieke aantrekkingskracht die
haar uitwerking maar zelden mist.

Hoogstraten EEN STADJE MET SMAAK

Hoogstraten verheven
tot Stad en Vrijheid

Eerste vermelding van het
Begijnhof van Hoogstraten en
de watermolens van Hoogstraten: de Laermolen en de
Meerselmolen.

Hoogstraten wordt
vermoedelijk gesticht en
krijgt van de hertog van
Brabant ‘vrijheidsrechten’.

Laermolen

HISTORIEK

Heiligbloeddoeken

Hoogstraten verheven tot graafschap bij
de kroning van Anthonis van Lalaing

Antoon de Lalaing en Elisabeth van
Culemborg worden graaf en gravin.
Hoogstraten wordt een graafschap.

Clarissenklooster
Hoogstraten

Stichting van het Clarissenklooster. Op deze locatie kwam
later het Klein Seminarie.

Start van de bouw van de SintKatharinakerk. De bouwwerken
duren tot 1546.

Oude residentie der
Minderbroeders

Toren der Sinte Katharina Kerk

Overbrenging van de Boxtelse
Heilig Bloeddoeken en begin van
de verering en de eerste processie
in Hoogstraten.

Het Kapucijnenklooster
in Meersel-Dreef wordt
gesticht.

Oprichting van het Minderbroedersklooster.
Op deze locatie kwam later het Ursulinenklooster
en onderwijsinstelling het Spijker.

Wortel - Kolonie
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Vernieling Sint-Katharinakerk

Slag van Hoogstraten. Een Frans
leger wordt verslagen door de
geallieerden. Het betekent het einde
van de Franse bezetting.

Veiling Hoogstraten

Oprichting van Wortel-Kolonie een vrije landbouwkolonie.

De Sint-Katharinakerk wordt opgeblazen
door het terugtrekkende Duitse leger.
Tussen 1950 en 1958 wordt de kerk
heropgebouwd.

Hoogstraten verliest de titel van hertogdom
en haar privileges. Hoogstraten, Meer,
Meerle,Minderhout en Wortel worden
zelfstandige gemeenten.

Hoogstraten wordt opnieuw
samengevoegd met Meer, Meerle,
Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel.

Hoogstraten krijgt de
titel van stad.

Toren Sint-Katharinakerk

Niklaas-Leopold van Salm-Salm

Brabantse Omwenteling. Het ‘Manifest van het
Brabants Volk’ wordt voorgelezen vanop de pui van
het stadhuis. De Oostenrijkse keizer wordt vervallen
van de troon verklaard.

Hoogstraten wordt een hertogdom.
Niklaas-Leopold van Salm-Salm
wordt de eerste hertog.

Oprichting van de ‘Veilingvereniging
der Noorderkempen’, de huidige
‘Coöperatie Hoogstraten’.

De restauratie van het Begijnhof is
afgerond en het Begijnhof wordt
erkend als Unesco-Werelderfgoed.
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In het historische centrum
van Hoogstraten én in
de verschillende deelgemeenten liggen heel
wat erfgoedpareltjes die
het ontdekken waard zijn.

HOOGSTRATEN

HISTORISCH
EEN RIJK VERLEDEN
De geschiedenis van de Sint-Katharinakerk is voor een
groot deel de geschiedenis van Hoogstraten. Wanneer
je in de kerk rondwandelt, zie je de heren, graven en
hertogen van Hoogstraten passeren in de prachtige
glasramen en het unieke funeraire erfgoed.
Het praalgraf van Antoon de Lalaing en Elisabeth van
Culemborg in de Sint-Katharinakerk is een exquis
stukje funerair erfgoed. Het werd vervaardigd in albast
en marmer.

Hoogstraten HISTORISCH
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De Sint-Katharinakerk

De Sint-Katharinakerk werd gebouwd
tussen 1524 en 1546, in opdracht van
Antoon de Lalaing en Elisabeth van
Culemborg. Het plan was van Rombout
Keldermans, één van de architecten van
de kathedraal van Antwerpen.
Het interieur van de Sint-Katharinakerk
bevat een aantal waardevolle kunstobjecten waaronder glasramen, koorbanken, wandtapijten en praalgraven.
Het grote, laatgotische koorgestoelte
werd gemaakt tussen 1532 en 1548.
Naast de apostelen en de heiligen
worden in deze koorbanken ook geestige
moraliserende volksspreuken en scènes
uit de heidense oudheid uitgebeeld.
Boven het hoogaltaar hangen zeven
opvallende glasramen die de zeven sacramenten voorstellen. Het glasraam in de
noordelijke zijbeuk (1535) dat het Laatste
Avondmaal voorstelt, wordt toegeschreven

aan Pieter Coecke van Aelst. De zes ramen
boven het koorgestoelte zijn van de hand
van Claes Matthijs uit Hoogstraten.
Sinds 1652 wordt het Heilig Bloed vereerd
in de Sint-Katharinakerk. Het Heilig
Bloedwonder voltrok zich in de 14de
eeuw in het Nederlandse Boxtel, maar de
altaardoeken werden later in veiligheid
gebracht in Hoogstraten.

Vanaf eind april tot en met 31 oktober dagelijks vrij toegankelijk in de namiddag.
(uitgezonderd op maandag)
Groepsbezoek met gids op aanvraag.
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HET KOORGESTOELTE WERD
GEMAAKT TUSSEN
1532 EN 1548.

Met ‘Het leven van
Sint-Jozef’ herbergt de
Sint-Katharinakerk een
topstuk van de Vlaamse
Gemeenschap. Het paneel
- van de hand van een
anoniem kunstenaar dateert uit de tweede helft
van de 15de eeuw en is
zowel qua iconografie
als kunsthistorisch van
onschatbare waarde.

Hoogstraten HISTORISCH
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Begijnhof, Unesco Werelderfgoed
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Begijnen verschillen van
kloosterzusters omdat ze geen
eeuwige geloftes hadden.

Het Begijnhof van Hoogstraten ontstond
voor 1380. In de 16de eeuw werd het
meermaals door brand geteisterd. Al die
tijd bleef het hof beperkt tot een paar
huizen die omringd werden door een
stenen muur.
De grote bloeiperiode van het Begijnhof
ligt tussen de tweede helft en het einde
van de 17de eeuw. Het aantal begijnen
steeg toen tot 160, zodat er woningen
moesten worden bijgebouwd. Vanaf de
tweede helft van de 18de eeuw liep het
aantal begijnen geleidelijk terug. In 1972
vertrok het laatste begijntje definitief uit
het Begijnhof.
In het begin van de jaren ‘90 stond
het Begijnhof te verkommeren. Enkele

enthousiaste Hoogstratenaren richtten
Het Convent op en besloten dit prachtige
monument van de ondergang te redden.
In 1999 werd het Begijnhof feestelijk
heropend. Dit unieke restauratieproject
viel meermaals in de prijzen. Sinds 1998
staat het Begijnhof van Hoogstraten,
samen met nog twaalf andere Vlaamse
begijnhoven, op de Unesco-lijst van
Werelderfgoed.
De Begijnhofkerk is een driebeukige kerk
in baksteen die in de jaren 1680-1687
door Libert Fabri werd gebouwd. Met
uitzondering van de barokke voorgevel,
is deze kerk aan de buitenzijde een
sober gebouw. Binnenin valt vooral het
barokke meubilair op.

Vanaf eind april tot en met 31 oktober dagelijks vrij toegankelijk in de namiddag.
(uitgezonderd op maandag)
Groepsbezoek met gids op aanvraag.
Hoogstraten HISTORISCH
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Stedelijk Museum Hoogstraten
Het Stedelijk Museum Hoogstraten is
een ‘Erkend Museum’. Dit kwaliteitslabel
wordt uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Het museum brengt de boeiende
Hoogstraatse geschiedenis in beeld,
steeds vanuit verrassende invalshoeken.
Een kampplaats uit de steentijd laat je
kennismaken met de vroegste bewoners
van Hoogstraten. Steentijd, bronstijd of
ijzertijd? Elk tijdperk komt uitgebreid en
rijkelijk geïllustreerd aan bod.
Het Stedelijk Museum organiseert jaarlijks vier tentoonstellingen telkens met
‘Hoogstraten’ als uitgangspunt.

Ook voor scholen is een
apart educatief aanbod
voorzien, zowel voor
het kleuter-, lager als
secundair onderwijs.

Open van woensdag tot en met zondag
van 14 tot 17 uur.
De toegang is gratis.
Groepsbezoek met gids op aanvraag.

13

In het torentje van het
historische stadhuis
hangt nog steeds
een klok van 1486,
afkomstig uit de toren
van de oude kerk.

Stadhuis
Het stadhuis is een voorbeeld van burgerlijke, laatgotische
architectuur in bak- en zandsteen. Toen de wegtrekkende
Duitse troepen, op 23 oktober 1944, de Sint-Katharinatoren
dynamiteerden, werd eveneens het stadhuis bijna volledig
vernield. Na de oorlog werd dit monument tot in de details
heropgebouwd.

Het historisch stadhuis is enkel toegankelijk
op aanvraag o.l.v. een Hoogstraatse stadgids.

Laermolen
In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, staat al sinds
de 14de eeuw de Laermolen. Aanvankelijk was het enkel een
graanmolen, later was er ook sprake van een slagmolen of
oliemolen. Sinds 2004 is de molen prachtig gerestaureerd. Hij
oogt opnieuw zoals hij er in 1800 heeft uitgezien.
Twee keer per jaar, met de Vlaamse en de provinciale molendag, serveert de Laermolen artisanale smoutebollen gebakken
in eigen geslagen smout.
De Laermolen is in werking elke 2de en 4de zondag
van de maand van 14 tot 16 uur en de daaropvolgende dinsdagen
van 19.30 tot 21.30 uur.
www.laermolen.be
Hoogstraten HISTORISCH
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Minderhout
Kapel
Onze-Lieve-Vrouw
van den Akker

Het Verlangen

Het beeld ‘Het Verlangen’
van kunstenaar Luk Van
Soom aan het dorpsplein
van Minderhout is een
blijvende herinnering aan de
‘Slag van Hoogstraten’ van
11 januari 1814.
Pien Storm Van Leeuwen
schreef de poëtische tekst
waarvan de man de eerste
regels op het lichaam van
zijn geliefde schrijft. Het
gehele gedicht staat gegraveerd in de stenen bank
tegenover het beeld.
Deze charmante kapel in Minderhout werd halfweg de
17de eeuw gebouwd door pastoor Waltman van Dyck,
broer van de beroemde schilder Antoon van Dyck.
De kapel is steeds een belangrijk geweest omwille
van de verschillende wonderen en mirakelen die hier
zouden hebben plaatsgevonden. Ook nu nog staat de
kapel bekend voor het vragen van genezing en troost.
De deur van de kapel staat vaak open. Met een beetje
geluk kan je ook binnenin een kijkje nemen.

Mij lief, in droom en gedachte ben je mij zo nabij
strelend zou ik zoete woorden willen schrijven langs je huid.
Maar dor en verward is mijn hart, nu het weet
van tomeloos breken van leven
in de maalstroom van chaos en geweld die oorlog heet
Beminde, ik bid dat dit strijden voorbij mag gaan
dat wij elkaar weer zullen hervinden.
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Meer

Je ervaart de schoonheid van Meer best te voet of met de
fiets. Meer is doorweven met tal van prachtige toeristische routes. Ook het pas vernieuwde fietspad langs de Mark start hier.
Het kerkhof, de omgeving van de kerk en een deel van de
Donckstraat zijn als dorpsgezicht en landschap geklasseerd.
Weinig dorpen in Vlaanderen kunnen terugblikken op zo´n ver
verleden als Meer. De Meirberg ontstond hier zo’n 15.000 jaar
geleden. Het is nog altijd een belangrijke archeologische site.
Reeds in de steentijd hebben de eerste bewoners er zich genesteld met weinig meer dan wat takken om zich te beschutten. Meer is sindsdien altijd bewoond gebleven. Kunstenaar
Raf Thys ontwierp daarom het ‘nest’ als symbool voor het
tijdloze en onverwoestbare.

Hoogstraten HISTORISCH
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Meerle

Meerle wordt gekenmerkt door haar beschermde, authentieke dorpskern. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de
Sint-Salvatorkerk en het raadhuis die het uitzicht grotendeels
bepalen.
Meerle is een groene gemeente. Via natuurgebied Elsakker
ontsluit ze de Nederlandse Strijbeekse Heide. Dit ‘landschap
zonder grenzen’ kent een rijke smokkelgeschiedenis: goederen
en personen werden hier clandestien de grens overgebracht.
Dezer dagen ben je meer dan welkom om legaal de grens te
verkennen én over te steken.
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Meersel-Dreef
Meersel-Dreef is het kleinste dorp van Hoogstraten, maar is een
toeristische trekpleister.
In 1690 werd in Meersel-Dreef een kapucijnenklooster opgericht. Vandaag
wonen hier nog steeds minderbroeders kapucijnen. Bovendien is het
klooster één van de twee internationale kloosters van de kapucijnenorde
in Vlaanderen.

In het bos tegenover het klooster is het Mariapark met Lourdesgrot.
Meersel-Dreef ontvangt jaarlijks heel wat pelgrims en staat wijd en
zijd bekend als bedevaartsoord.
De eerste vermelding van de Meerselmolen dateert uit 1382. Deze
watermolen aan de Mark is bijgevolg altijd bepalend geweest voor het
dorpsleven van Meersel-Dreef. Dezer dagen vormt de turbinemolen een
bijzonder industrieel monument.

De Meerselmolen wordt van water voorzien door
een oude arm van de Mark. Op de plaats waar
die oude arm via een sluis in de nieuwe bedding
van de Mark uitkomt, vind je een zwerfkei met een
gedicht van Marc Pairon.

Open vanaf de laatste zondag van april t/m de laatste zondag van september,
elke zondag tussen 10 en 17 uur. Op alle oneven zondagen zijn er rondleidingen.
www.meerselmolen.be
Hoogstraten HISTORISCH
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Wortel - Koloniën van Weldadigheid
Aan het begin van de negentiende eeuw
vindt in de Verenigde Nederlanden
een groot maatschappelijk experiment
plaats. Doel: komaf maken met armoede. De Maatschappij van Weldadigheid
koopt onontgonnen stukken land op.
Daar worden zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in het noorden
van Nederland en twee in het zuiden,
die van Wortel en van Merksplas.

Beleef het verhaal van
de landloperskolonies
via de kolonie-app. Door
middel van historisch
beeldmateriaal, kaarten,
getuigenissen, anekdotes
en luchtbeelden wordt
de geschiedenis te
midden in dit imposante
landgoed tot leven
gebracht.

Uit het hele land worden grote aantallen mensen en families in armoede
ernaartoe gestuurd om aan landbouw
te doen, school te lopen en discipline
aan te leren. Landlopers, bedelaars en
ook weeskinderen worden gedwongen
opgenomen.

TIP

Het project kende geen succes en werd
na de Belgische onafhankelijkheid
(1830) afgevoerd.
Na de nodige aanpassingen startte de
Rijksweldadigheidskolonie in 1881 opnieuw en werd het een thuishaven voor
landlopers en bedelaars. Tot aan de Eerste Wereldoorlog waren er dan vijfduizend landlopers-gedetineerden. Na de
afschaffing van de wet op de landloperij
in 1993 werden de centrale gebouwen
van de ‘kolonie’ ingericht als gevangenis. De overige gebouwen en gronden
kregen een nieuwe bestemming.

De koloniën hadden een zeer typisch
landschap dat tweehonderd jaar na hun
ontstaan nog altijd herkenbaar is. Het
domein, een uniek compartimentenlandschap met bossen, weilanden en
monumentale dreven, is sinds 1999 beschermd als cultureel-historisch erfgoed,
uniek in Europa. In 2019 worden de koloniën mogelijk Unesco Werelderfgoed.
www.kolonienvanweldadigheid.eu
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gevangenis Wortel

In Bezoekerscentrum Kolonie 5-7
krijg je een volledig beeld van
de koloniën. Deze voormalige
varkensstal werd omgebouwd tot
een interactief centrum. Je krijgt
de persoonlijke verhalen van de
landlopers die er ooit verbleven,
er is een geanimeerde film en
je volgt de herder die met zijn
schapenkudde doorheen de
koloniën struint.

Hoogstraten HISTORISCH
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Geniet van een variërende
fauna en flora en laat je
verrassen door unieke
uitzichten en idyllische
plekken in het groen.

HOOGSTRATEN

NATUURLIJK
HOOGSTRATEN IS EEN GROENE STAD
Verspreid over de verschillende deelgemeenten vind je
tal van natuurgebieden waar heel wat natuurschoon te
ontdekken valt. Uitgestrekte bossen, dreven, heiden en
valleien brengen je ongemerkt de landsgrens over.

Hoogstraten NATUURLIJK
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De Aschputten

Domein

TOERISME
HOOGSTRATEN BIEDT
EEN UITGEBREID AANBOD
WANDEL- EN FIETSROUTES
IN DE VERSCHILLENDE
NATUURGEBIEDEN.

Een grote biodiversiteit
De Aschputten in Meer liggen naast de Mark,
ten oosten van recreatiedomein De Mosten. Het
gebied sluit aan op de Meirberg, één van de
bekendste prehistorische sites in Vlaanderen.
De Aschputten bestaat uit vrij droge tot vochtige
graslanden met kleine landschapselementen,
bospercelen en poelen.

Vzw Natuurpunt, die het domein beheert, legde
er niet alleen een knuppelpad en amfibieënpoelen
aan, maar plaatste eveneens verschillende
rustbanken.
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Elsakker - Strijbeekse heide
Landschap zonder grenzen
Het bos is zeer divers opgebouwd.
Naast de aangeplante naaldbomen kom
je heidevelden, vennen, bloemrijke
graslanden en gagelstruwelen tegen.
Via Domein Elsakker bereik je de
Strijbeekse heide en de Chaamse beek.
Deze twee Nederlandse natuurgebieden
liggen op hogere zandgronden.

Door middel van runder- en
schapenbegrazing wordt het
gebied open gehouden en krijgt
de heide kans zich te herstellen.

Hoogstraten NATUURLIJK
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Vallei van Mark & Merkske
De vallei van het Merkske vormt samen met Wortel-Kolonie een meer dan duizend
hectare groot grensoverschrijdend natuurgebied. Het Merkske, een bijriviertje van de
Mark, slingert doorheen het landschap en trekt zich van de landsgrenzen niets aan.
De Castelreesche Heide en de Halsche Beemden liggen bijgevolg ook letterlijk aan
jouw voeten.

Goudberg
Heideblauwtje
In de vallei van de Mark groeit de grote
pimpernel. Deze plant is uiterst zeldzaam in Vlaanderen. Er zijn nog maar
een drietal vindplaatsen, waarvan de
Markvallei de grootste is.

In de Halsche Beemden maak je kennis
met prachtige planten, beemden vol
kleurige bloemen, vlinders en nachtegalen.

Langs de rivier de Mark, vanaf de bron
in Merksplas tot aan de monding ver
voorbij Breda, vind je op 21 plaatsen
een zwerfkei met een gedicht. Ze nodigen uit om even stil te staan bij het
uitzicht, de geschiedenis of de sfeer van
de omgeving.
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Den Rooy
Den Rooy is een uitgestrekt bosgebied in Meerle waar je verschillende biotopen en leefgebieden ontdekt. Dwars door het gebied loopt de Heerlese Loop.
Het is een gebied in beweging: dagdagelijks wordt er aan het beheer gewerkt
en beschermt vzw Natuurpunt de planten, de dieren en de natuurlijke omgeving.

Kom met de kinderen! Voor
hen is een speciaal avontuurlijk
expeditieparcours opgezet.
Hoogstraten NATUURLIJK
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Wortel-Kolonie

WORTEL-KOLONIE
IS ÉÉN VAN DE
ACHT OFFICIËLE
STILTEGEBIEDEN IN
VLAANDEREN.
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Te midden van het overweldigend
natuurschoon van WortelKolonie ligt een vredige
paalkampeerplaats verscholen.
Geen warme douche of gratis
Wi-Fi, maar wel een brok natuur
en kwetterende vogels.

Bezoekerscentrum De Klapekster
is de ideale uitvalsbasis om
op verkenning te gaan in
Wortel-Kolonie. Je geniet er van
tentoonstellingen, lezingen en
cursussen, maar ook van heerlijke
streekproducten.
De Klapekster is open van dinsdag
tot en met zaterdag vanaf 13 uur,
op zondag vanaf 10.30 uur.

Ooit huisden in Wortel-Kolonie vooral
landlopers, vandaag is het een thuis
voor tientallen soorten vogels, vleermuizen, insecten en zoogdieren. Laat je niet
misleiden door de rust en stilte, WortelKolonie krioelt van het dierenleven.

Statige bosdreven, open akkers, vennen,
heide en graslanden wisselen elkaar af.
Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed. Dit unieke bosrijke landschap herbergt dan ook een boeiende
geschiedenis.
Hoogstraten NATUURLIJK
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Kilometers vreten.
Ogen de kost geven.
Kinderdromen laten
uitkomen. Exploderende
smaakpapillen.
Kortom: Hoogstraten.

HOOGSTRATEN

BELEVEN
HOOGSTRATEN HOUDT JE BEZIG
In Hoogstraten zit je niet stil. Kies je om te wandelen
of om te fietsen? Trek je er actief of sportief op uit?
Wil je de kinderen een onvergetelijke dag bezorgen?
Of wordt het winkelen en uitgebreid genieten op een
zonovergoten terras? Hoogstraten heeft het allemaal.
Voor iedereen. En in alle soorten en gewichten.

Hoogstraten BELEVEN
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Wandelen
Er liggen in Hoogstraten verschillende
themawandelingen en een uitgebreid
wandelnetwerk op je te wachten. Een
ruige wandeling in de natuur, gewapend
met laarzen, paraplu en verrekijker? Liever kort maar krachtig op pad met het
hele gezin? Of een inspirerende stadswandeling langs eeuwenoud erfgoed?
Trek je wandelschoenen aan en geniet
achteraf van een stevig glas bier of een
dampende kop koffie.
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Wandelnetwerk Kempense Kolonies

Streek-GR Kempen

Dit wandelnetwerk serveert maar liefst 435 kilometer wandelplezier. Net zoals bij het populaire fietsroutenetwerk stippel
je zelf lussen uit langs mooie wandelpaden, die met elkaar
verbonden zijn via knooppunten. De rechthoekige rood-witte
borden met nummers houden je onderweg op het juiste pad.

Voor de geoefende wandelaars is er eveneens een langeafstandsroute. De GR Kempen loopt dwars door Hoogstraten
en is in totaal 272 km lang, een flinke kluif voor echte stappers. De route is volledig bewegwijzerd met de internationaal
bekende rood-gele strepen.

Hoogstraten BELEVEN
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Trage Wegen
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.
De meesten hebben historische roots die soms terug gaan tot in de Romeinse tijd.
Het zijn overblijfselen van oude verbindingen tussen dorpskernen, van vroegere
doorgangen voor landbouwers of van verdwenen trein- en tramverbindingen.
Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek.
Ze zijn vaak levend erfgoed. In Hoogstraten zijn er verschillende vroegere trage
wegen in ere hersteld waarlangs je heerlijk kan wandelen.

WOMBAT

Hoogstraten stelt gratis wombats
ter beschikking. Met deze speciale
rolstoel wandel je ook op minder
toegankelijk terrein. Op deze
manier genieten mensen met een
beperkte mobiliteit ook van de rust
en de natuur.
Je kan op drie plaatsen de wombat
uitlenen: in Domein Elsakker,
Wortel-Kolonie of rondom recreatiedomein De Mosten. Reserveer
vooraf bij Toerisme Hoogstraten.
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WANDELING GEVANGEN TUSSEN GRENS EN GROEN
EERDER
UITGERO
EPEN
TOT WAN
DELING
VAN HET
JAAR!

Hoogstraten BELEVEN
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Fietsparadijs in het groen

In en om Hoogstraten is het zalig om te fietsen. Waar
het maar mogelijk is, slingeren de fietsroutes door de
natuur te midden van akkers en weilanden, langs de
boorden van de rivier de Mark of door de uitgestrekte
bossen van Wortel-Kolonie. Hoogstraten heeft voor ieder
wat wils: korte, krachtige themalussen, een uitgebreid
fietsknooppuntennetwerk, een mountainbikeroute voor
de sportieve fietser en een langeafstandsroute voor de
avonturiers.

Themaroutes
De kant-en-klare themaroutes zijn ideaal om Hoogstraten te verkennen. Terwijl je de gezonde buitenlucht inademt, passeer je langs
eeuwenoud erfgoed, prachtige natuur en culinaire hotspots. De
routes zijn bewegwijzerd met de gekende zeshoekig borden
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De Aardbeienroute
bestaat al sinds 1977
en is één van eerste
themaroutes die in de
provincie Antwerpen
ontwikkeld werd.
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Fietsknooppuntennetwerk
Kempen
Het fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van ruim 2000 kilometer groene,
landelijke fietspaden. Elk knooppunt in
het netwerk heeft een nummer en aan
de hand van de kaart stippel je zelf een
traject naar keuze uit. Het fijnmazige
netwerk zorgt voor vlotte verbindingen
met de dorpskernen en comfortabele,
veilige fietsroutes. Het volledige grondgebied van Hoogstraten is bewegwijzerd
en het sluit naadloos aan op het Nederlandse netwerk.

Dodendraadroute
De Dodendraadroute neemt je mee
langs de meest opmerkelijke plaatsen
uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Onderweg vind je verschillende reconstructies en vijftien thematische infoborden. Er zijn eveneens elf
ingesproken verhalen te beluisteren.
www.dodendraad.org

Kolonieroute
Dit uitdagend mountainbikeparcours
doorheen Wortel- en Merksplas-Kolonie
serveert je zanderige bospaadjes met
verraderlijke bochten, hier en daar een
pittige helling of een flinke modderstrook. Zowel de recreatieve als de
sportieve mountainbiker beleeft hier
intens plezier.
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K i n d e r p r et

Hoogstraten is een kindvriendelijke stad. En dit mag je letterlijk nemen.
Hoogstraten draagt deze officiële titel omdat de stad het internationale kinderrechtenverdrag actief toepast in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op
kinderen en jongeren. Je vindt in Hoogstraten dan ook heel wat leuke activiteiten
voor het hele gezin.

Recreatiedomein De Mosten

Vossenstreken

De zwemvijver en speeltuin van De
Mosten zijn een paradijs voor kinderen
en tieners. Er zijn ook sportvelden waar
je gratis beachvolleybal, basketbal,
badminton of tafeltennis speelt.

De natuur zit vol geheimen en wonderbaarlijke weetjes. Ontrafel ze in WortelKolonie met Vossenstreken, de tofste
wandelapp voor kleine én grote
avonturiers.

SPORTOASE STEDE AKKERS

www.vossenstrekenapp.com

Weer of geen weer: waterratten duiken,
schuiven en plonsen het koele zwemwater in. Sportoase Stede Akkers biedt
naast een sport- en wedstrijdbad een
actief en uitgebreid recreatiegedeelte.
Er is een peuter- en kleuterzone en een
relaxruimte met sauna en whirlpool.

Ekstertje Klap
Uitgerust met een tas vol coole
onderzoekspullen ga je op pad voor een
superleuke, interactieve tocht vol zoek-,
doe- en denkopdrachten die verstopt
zitten in Wortel-Kolonie. Duik het bos
in met Fladder de vleermuis en Spik de
specht en ontcijfer het geheimschrift,
huppel als een konijn en ontleed dierensporen. Je ontleent de tas bij bezoekerscentrum De Klapekster.
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Goodlife CablePark

Buitenspel

Goodlife Cablepark dompelt je onmiddellijk onder in een
sportieve strandsfeer. Leer wakeboarden of waterskiën onder
begeleiding van ervaren monitoren.

Buitenspel organiseert verrassende avontuurlijke sportdagen
en teambuildings voor scholen, verenigingen, bedrijven, families en vriendengroepen op een unieke locatie.

Alleen kijken? Geen probleem: de strandbar is open!

Combineer een teambuilding met een lunch of diner of sluit af
met een barbecue waar de overwinning gevierd of het verlies
weggespoeld wordt.

www.goodlifecablepark.be

www.buitenspel.be
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Minigolf
Speel minigolf of ravot in de speeltuin. Je komt terug op adem in
The Treehouse, het hippe eetcafé.
En het wordt nog beter! In 2019 opent een gloednieuw klimpark. Kom klimmen en ga de uitdaging aan. Er zijn verschillende
niveaus, gaande van 3 tot 9 meter klimhoogte en met diverse
routes die verschillen in moeilijkheidsgraad.

Hoogstraten BELEVEN
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Winkelen

In Hoogstraten vind je een gezellig en
ondernemend winkelcentrum. Laat je
charmeren door kleine, verrassende winkels of door exclusieve speciaalzaken.
Voeg daarbij nog de zomerse terrassen
onder de lindebomen en het sfeervolle
plaatje is helemaal compleet.
www.beleefhoogstraten.be
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Met de overkoepelende
cadeaubon winkel je maar
liefst in een honderdtal handelszaken. De cadeaubonnen
bestaan in vijf, tien, twintig en
vijftig euro. Ze zijn exclusief te
koop bij Toerisme Hoogstraten.

Hoogstraten BELEVEN
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Originele uitstappen voor groepen

Samen met Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas vormt
Hoogstraten het Land van Mark & Merkske. Een actief
samenwerkingsverband dat een uitgebreid aanbod aan
culturele, recreatieve en interessante activiteiten biedt.
Beleef samen met vrienden, collega’s of uw vereniging
een boeiende dag.
Toerisme Hoogstraten maakt voor elke groep een
uitstap op maat. Vakkundige gidsen nemen je met
kennis van zaken en met liefde voor de streek mee
op ontdekkingstocht doorheen het Land van Mark &
Merkske. Erfgoed, bedrijven of natuur? Je krijgt de
feiten, de geschiedenis en de waarheden, maar ook
de anekdotes, de verhalen en de legendes.

Download de volledige brochure op
www.hoogstraten.be of vraag een gratis
exemplaar bij Toerisme Hoogstraten.
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Vertrek met een gids
vanuit bezoekerscentrum
Kolonie 5-7. Het vormt
de ideale vertrekbasis
voor de verdere verkenning van het bijzonder
landschap van de
koloniën.

TIP
Hoogstraten BELEVEN
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Uit in Hoogstraten
Hoogstraten is een dynamische stad waar tal
van activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Om wegwijs te raken in het ruime
aanbod zijn er verschillende kanalen. Gratis
publicaties geven een overzicht van de niet te
missen activiteiten. Maar ook online vind je een
volledig overzicht.
www.uitinhoogstraten.be

Elk jaar bundelen Hoogstraten,
Merksplas & Baarle-Hertog-Nassau
hun evenementen en activiteiten in
een gezamenlijke activiteitenkalender.
Een gratis, handig bewaarboekje in
pocketformaat.
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Heilig Bloed
Hoogstraten houdt haar tradities in ere. Jaarlijks, op
de eerste en de tweede zondag na Pinksteren, gaat
de Heilig Bloedprocessie uit. Een jarenlange traditie:
de allereerste processie in Hoogstraten ging uit in
mei 1652. Sindsdien stromen toeristen en bedevaarders toe om te kijken en te genieten van de
gezellige sfeer en de onvervalste Kempische devotie.
De Heilig Bloedprocessie werd in 2008 uitgeroepen
tot Vlaams Cultureel Erfgoed.
www.heiligbloedhoogstraten.be

Antilliaanse Feesten
Het tweede weekend in augustus zijn De Blauwbossen in Minderhout het decor voor één van de
grootste Caraïbische festivals in de wereld. Op het
programma staan de meest populaire groepen uit
de brede Antilliaanse regio. De Antilliaanse Feesten
combineren een exclusief muzikaal programma met
een prachtige locatie en duizenden dansende
mensen uit alle windstreken.
www.antilliaansefeesten.be

Hoogstraten
in groenten & bloemen
Het derde weekend van september sluit Hoogstraten
de zomer symbolisch af. Heel het centrum wordt
omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met creaties bestaande uit groenten,
bloemen en fruit. Een team van floral designers met
internationale faam ontwerpt een 30-tal indrukwekkende creaties, meesterlijk vorm gegeven door meer
dan 100 vrijwilligers. Het weekend staat bol van
creativiteit, originaliteit en vakmanschap. De geuren,
de kleuren en het duizelingwekkend dynamische
maken het geheel compleet.
Hoogstraten BELEVEN
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GC Hoogstraten

Na een actieve dag heeft Hoogstraten alles in huis
om jouw avond aangenaam in te vullen.
Gemeenschapscentrum Hoogstraten, ons lokale culturele huis, brengt je
een rijk aanbod van theater, film en comedy. Verspreid over verschillende
locaties kan je genieten van grootse namen en verrassende acts. Maar
ook vele getalenteerde Hoogstraatse verenigingen betreden met regelmaat de bühne.
www.gchoogstraten.be
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Hoogstraten online

Het wereldwijde web is geen onbekend terrein voor
Hoogstraten. Zowel Toerisme Hoogstraten als stadsbestuur Hoogstraten is actief op social media.

   
Vind ons leuk op Facebook, volg ons op Instagram
en Twitter en abonneer je op ons YouTube-kanaal.
Je krijgt zo de beste toeristische tips, je blijft op
de hoogte van de nieuwste acties en je volgt het
nieuws heet van de naald.

Bekijk de volledige film van 500
jaar graafschap Hoogstraten op
het YouTube-kanaal van ‘stad
Hoogstraten’.
Krijg je graag maandelijks Hoogstraats nieuws in je mailbox?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Vul je contactgegevens in op
de homepage van www.hoogstraten.be en je bent weer helemaal bij.

Hoogstraten BELEVEN
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Hoogstraten doet haar
slogan ‘Een stadje met
smaak’ alle eer aan.

HOOGSTRATEN

PROEVEN
CULINAIR MEESTERSCHAP
Met de lekkerste Hoogstraatse producten en dankzij
haar verfijnde gastronomie kampeert Hoogstraten
in de hoogste regionen van culinaire smaakmakers.
Hoogstraten biedt verrukkelijke smaken en gerechten,
geserveerd door trendsetters en overgoten met de
gekende Hoogstraatse gastvrijheid.

Hoogstraten PROEVEN
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Gastronomie
In Hoogstraten zijn er tal van drank- en
eetgelegenheden. Maak een keuze uit
authentieke cafés, gezellige tavernes en
restaurants en zonnige terrasjes. Geniet
er van een verdiende koffiestop, een
lekkere snack of zelfs een uitgebreid
diner.
Er is meer dan voldoende keuze, aangepast aan ieders smaak en budget.

Overnachten
Om ten volle van alle Hoogstraatse troeven te kunnen
genieten, trek je liefst een paar dagen uit. Hoogstraten
biedt verschillende overnachtingsmogelijkheden. Een actieve
vakantieboerderij met het hele gezin? Een pittoreske bed and
breakfast in het bruisende stadscentrum? Of liever een gloednieuw hotel?
De Hoogstraatse gastvrijheid staat garant voor een gul en
warm onthaal. Wat je ook kiest, elke adres vormt de perfecte
uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht doorheen Hoogstraten.
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Jaarlijks worden er in Coöperatie Hoogstraten
meer dan 35.000 ton Hoogstraten® Aardbeien
verhandeld. Het label ‘Hoogstraten’ staat voor
de volle smaak en kwaliteit van onze aardbeien.

Oogststraten

Fair Trade
gemeente

De naam Hoogstraten is in de wijde omgeving
en ver daarbuiten gekend als keurmerk en
staat garant voor kwaliteitsvol en duurzaam
voedsel bij zowel producenten, verwerkers als
consumenten.
www.oogststraten.be

Hoogstraatse specialiteiten
Hoogstraten is een actieve Fair
Trade-gemeente. Meer nog: Hoogstraten was de eerste Kempense
gemeente die het Fair Trade label
ontving.
Hoogstraten past de Fair Tradefilosofie actief toe in al haar
activiteiten en evenementen.

Exclusieve pralines, wereldberoemde aardbeien,
pittig streekbier, kraakverse hoeveproducten en
vers geslingerde honing zijn slechts een greep
uit de waaier van producten die ervoor zorgen
dat Hoogstraten haar plekje op de streekspecialiteitenkaart verdient. De Hoogstraatse
producenten staan garant voor vakmanschap
en kwaliteit van eigen bodem. Je proeft de
liefde voor het product bij elke hap of slok.
Hoogstraten PROEVEN
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HOOGSTRATEN

PRAKTISCH
TOERISME HOOGSTRATEN

Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

Openingsuren
maandag t/m vrijdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur
zaterdag: 10 tot 12 uur | 13 tot 16 uur
zon- & feestdag: 10 tot 14 uur
(enkel van april t/m september)
Sluitingsdagen
1 & 2 januari
Pasen
1, 2 & 11 november
25 & 26 december

Hoogstraten in Vlaanderen
Hoogstraten, in de provincie Antwerpen, is het meest
noordelijke stadje van Vlaanderen aan de grens met
Nederland. Het ligt op 37 km van Antwerpen en op
30 km van Breda. Het situeert zich centraal tussen de
autosnelwegen E19 en E34. Vanuit Antwerpen neem je
afrit 2 in Loenhout, vanuit Breda afrit 1 in Meer.

In de centrumstraten
van Hoogstraten is een
blauwe zone ingesteld. Dit
betekent dat je enkel kan
parkeren door het gebruik
van een parkeerschijf. Binnen deze zone krijg je een
maximale parkeertijd van
2 uur. Wil je jouw wagen
langer dan 2 uur parkeren,
parkeer dan in de zijstraten
of op één van de parkings
in het centrum.
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Uitgave: Stadsbestuur Hoogstraten – V.U. Stadsbestuur Hoogstraten
Vormgeving & druk: Drukkerij Maes - Turnhout
Historische tijdlijn: Lien Vervoort
Foto’s: D. Aerts (p. 16) | B&B Fragaria (p. 52) | Buitenspel (p. 40 * 41) | Coöperatie Hoogstraten (p. 44 ) | F. Croes (p. 3) | M. De Backer - TPA
(p. 12 * 26 * 28-31 * 34 * 36) | J. Dirven (Cover * p. 46 * 48 * 53) | N.J. Kanyachalao (p. 47) | R. Ketelslagers (p. 19 * 38 * 45) | Linkman - TPA (p. 13) |
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