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Liefste Hoogstratenaar

voel hoe het d
orp rondom je 

wemelt
hoe wind langs huizen suist en 

Hoogstraten heeft sinds 2017 zijn eerste 
stadsdichter. Wortelnaar Daan Janssens 
schrijft voor twee jaar lang gedichten 
over het reilen en zeilen in Hoogstraten. 
Hij wil Hoogstraten op de kaart zetten als 
een poëtisch mondige stad. 

Met zijn stadsgedicht ‘Groeten van uw 
stadsdichter’ kreeg ieder deeldorp zijn 
eigen strofe. De verschillende strofen 
zijn op kaders en deuren aangebracht. 
In elk deeldorp vindt u hiervan een 
exemplaar. Door het glas van de kader of 
deur kijkt u naar een prachtige, pittores-
ke achtergrond én leest u tegelijkertijd 
een strofe van het stadsgedicht. 

Fietst u de hele route? Dan krijgt u het 
volledige gedicht. Ontdek al fietsend het 
Land van Hoogstraten met een poëtische 
toets. 
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Wegbeschrijving

De gedichtenroute start aan het begijnhof in het centrum van Hoogstraten. 
U ziet het eerste gedicht op het grasveld rechts voor de begijnhofkerk. 
U verlaat het begijnhof door op de Vrijheid rechtsaf te rijden naar knooppunt 
53. 

53 > 52 > 11 > 12 richting knooppunt 22 

Na 300 meter bevindt zich aan uw linkerkant Bootjesven, waar u het tweede 
gedicht tegenkomt.

Rijd verder in de richting van knooppunt 22. 

22 > 18 > 17 richting knooppunt 16

Vanaf knooppunt 17 rijdt u de straat ten einde. Bij de T-splitsing draait u naar 
links de Ulicotenseweg op richting Meerle. In het centrum ziet u aan uw rech-
terkant het Raadhuis. Hier staat het volgende gedicht. 

U vervolgt uw weg richting Chaam naar knooppunt 15. Vervolgens fietst u rich-
ting knooppunt 14. Over de brug van rivier de Mark ziet u aan uw linkerkant 
het volgende gedicht. 

Vervolg uw route via de hoofdbaan. U neemt de tweede straat links (Kapel-
weg). Aan het einde van de straat draait u naar links (Meersel). U rijdt deze 
straat ten einde. Aan de T-splitsing draait u naar links. In Meerdorp neemt u de 
vijfde straat rechts (Het Lak). Aan uw rechterkant, ter hoogte van de Sint-
Salvatorkerk, wacht u het volgende gedicht. 

U draait terug richting Meerdorp. Op het einde van de straat (T-splitsing) fietst 
u naar rechts. U draait de eerstvolgende straat naar links (Looi).  Volg deze 
weg tot knooppunt 21. U komt zo weer terug op het fietsknooppuntennetwerk. 

21 > 20 > 19 richting knooppunt 52 

Ter hoogte van Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker ziet u het zesde, tevens 
laatste gedicht. 

Fiets verder naar knooppunt 52. 

52 > 53 > centrum Hoogstraten



Stopplaatsen met een dichterlijke groet van de stadsdichter: 

1.  Hoogstraten: Begijnhof, grasveld rechts als u binnenkomt
2.  Wortel-Kolonie: Bootjesven
3.  Meerle: Raadhuis, naast het infobord (Gemeenteplein)
4.  Meersel-Dreef: poosplaats langs de Mark (tegenover de Meerselmolen)
5.  Meer: rustplaats kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (Het Lak)
6.  Minderhout: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker (Kapeldreef)
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