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in het Land 
van Mark & Merkske

In deze prachtige groene regio, in het uiterste noorden 
van de Antwerpse Kempen, wip je hier en daar on-
gemerkt de Nederlandse grens over. Logisch dus dat 
smokkelen hier in vroegere tijden gemeengoed was. 
Ook landlopers voelden zich hier in het verleden goed 
thuis, in de kolonies van Merksplas en Wortel. 

Deze kolonies zijn kandidaat om toe te treden tot de 
UNESCO Werelderfgoedlijst! Het verdict valt in de 
zomer van 2018. 

Cultureel erfgoed vind je in deze regio in overvloed: de 
enclaves van Baarle, de Sint-Katharinakerk, één van 
de hoogste bakstenen gebouwen ter wereld en het 
begijnhof van Hoogstraten dat al sinds 1999 staat te 
pronken op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Maar er is meer! Het landschap wordt beheerst door 
de glastuinbouw die typisch is voor de streek. Deze 
zorgt voor een grote opbrengst aan tomaten, paprika’s 
en komkommers. En wie proefde er nog nooit van de 
wereldberoemde Hoogstraatse aardbeien? 

Bij het samenstellen van je daguitstap laten we niets 
aan het toeval over. Je mag er op rekenen dat de vol-
ledige daguitstap tot in de puntjes wordt verzorgd. 

Samen vullen we jouw gekozen programma volle-
dig naar eigen wens in zodat het een onvergetelijke 
daguitstap wordt. 

Tot binnenkort!
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Praktische tips en gegevens
Reservatie en betaling

Reserveren gebeurt bij Toerisme Hoog-
straten, tenzij anders vermeld. Ga je 
enkel in één gemeente op bezoek, dan 
kun je dit ook in het infokantoor van die 
respectievelijke gemeente reserveren. 

Hoe vroeger je reserveert, hoe beter 
wij aan je wensen kunnen voldoen. 
Voor de goede gang van zaken is het 
dus wenselijk dat je minimum twee 
weken vooraf reserveert. Uitgezonderd 
de arrangementen en ‘visitor giving’, 
worden alle onkosten op de dag zelf 
contant afgerekend. 

Annulatie en/of wijziging

Indien je uitstap wegens omstandig-
heden niet kan doorgaan of wijzigt 
(bv. het aantal gidsen), dan heb je de 
mogelijkheid om je reservatie koste-
loos te annuleren en/of te wijzigen. De 
termijn hiervoor is afhankelijk van de 
gemeente waar je reservatie loopt. Als 
je later annuleert en/of wijzigt, dien je 
de volledige kosten (gidsen, koffiepau-
zes,…) te betalen. Lees dus aandach-
tig je reservatieformulier.

Verantwoordelijkheid

De organisatie, noch de door hen aan-
geduide gidsen, kunnen verantwoor-
delijk worden gesteld voor gebeurlijke 
ongevallen of schade, berokkend aan 
de deelnemers of aan derden. 

PRIJZEN

Tenzij anders vermeld, gelden voor al onze  
programmaonderdelen volgende voorwaarden:

 > Voor alle rondleidingen is een uniform tarief opgelegd:  
€ 60 per gids voor 2 uren (basistarief)  
per bijkomend uur betaal je € 30 extra

 > Voor een bezoek in de kolonies betaal je een bijkomende ‘visitor giving’ 
van € 15. Hiermee draag je bij aan het onderhoud van het natuurdomein 
en de gebouwen. 

Een groep bestaat uit max. 25 personen per gids. (tenzij anders vermeld) 
Grotere groepen worden opgesplitst en worden verdeeld onder het nodige 
aantal gidsen.

= kindvriendelijk   = rolwagenvriendelijk

Gidsen

De gidsen van het Land van 
Mark & Merkske zijn niet 
de eersten de besten. 
Het zijn allemaal mensen die hun hart 
verloren hebben aan deze streek en 
dat merk je meteen als je hen aan het 
werk hoort. Zij nemen je met kennis 
van zaken en liefde voor het vak mee 
op ontdekkingstocht doorheen de 
streek. Je krijgt steeds een gids die 
qua persoonlijkheid en aanpak het best 
bij jouw groep past.
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Een uniek  
landschap, een 
uniek project

Koloniën van weldadigheid
Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn plekken met een heel bijzonder verhaal. Zo uniek, dat ze momenteel  
zelfs kandidaat zijn om deze zomer op de Werelderfgoedlijst terecht komen.

Ze werden in de Nederlandse tijd 
opgericht als Koloniën van Welda-
digheid, samen met 5 zusterkolonies 
in Nederland. Het was een innovatief 
project voor armoedebestrijding, dat 
grote internationale interesse wekte. 
Via de oprichting van landbouwkolo-
nies hoopte men het leven van arme 
mensen terug op de rails te zetten.  
Er waren twee soorten van zulke kolo-
nies, elk met een typisch landschaps- 
patroon: vrije voor gezinnen, zoals 
Wortel, en onvrije voor landlopers en 
bedelaars, zoals Merksplas.

Na het ontstaan van België, ging het 
project failliet. Aan het einde van de 
19e eeuw nam de staat de draad weer 
op en vormde de beide kolonies om 
tot opvangcentra voor landlopers. 
Wie geen vast adres had, geen werk 
en geen geld op zak om een brood te 
kopen, kwam hier terecht. 

Na de invoering van sociale wetten, 
nam de nood aan dit soort van centra 
af. Een deel van de vrijgekomen ruimte 
werd ingevuld met gevangenissen – 
die er nu nog altijd zijn. Een samenwer-
kingsverband van partners zorgt er nu 

voor dat ook de andere  
monumentale gebouwen en het 
typische kolonielandschap met statige 
dreven in ere hersteld worden. Dankzij 
allerlei nieuwe initiatieven blijven de 
unieke historische en ecologische 
waarden van het gebied bewaard.

Kom het verhaal en het bijzondere 
landschap zelf ontdekken. Combineer 
een bezoek aan de kolonie met een 
bedrijfsbezoek of item in deze bro-
chure en maak van je dag een unieke 
belevenis!
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Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 met Gegidste  
wandeling ‘Kolonie 5-7’

Waarom zijn de Koloniën van Welda-
digheid zo uitzonderlijk? Daar kom je 
alles over te weten in het gloednieuwe, 
interactieve bezoekerscentrum Kolonie 
5-7, in de voormalige Grote Hoeve van 
Merksplas-Kolonie. Hier ontdek je het 
verhaal van het ontstaan, de bloei, het 
verval én het nieuwe leven van Wortel- 
en Merksplas-Kolonie. 

Filmpjes en foto’s, uitgebreid kaart-
materiaal en heel veel persoonlijke 
levensverhalen dompelen je onder in 
de aparte wereld van de kolonisten en 
landlopers. Orde, regelmaat en hard 
werk stonden daarin centraal. 

 

Naast het cultuurhistorische verhaal, 
ontdek je hier ook de vele nieuwe 
initiatieven die het gebied nieuw leven 
in blazen. De wandeling sluit hier 
naadloos op aan. Een toegankelijk 
buitenparcours met de meest mar-
kante gebouwen én indrukwekkende 
dreven dompelt je meteen onder in de 
leefomgeving van de landlopers. Je 
krijgt zowel het verhaal van Wortel- als 
Merkplas-Kolonie. Is een wandeling 
voor jouw gezelschap wat moeilijker? 
Geen probleem, dan verken je het 
gebied met de (eigen) autocar. 

 
 
 
 

     

Duur: 2 uur    

www.kolonie57.be

 

Het bezoekerscentrum en de  
begeleide wandeling ‘Kolonie 5-7’  
of de rondrit vormen samen de ideale 
opstap voor een verdere verkenning 
van het bijzondere landschap.

Elke 2de en 4de zondag van de 
maand vertrekt er om 14 uur een 
gids aan het bezoekerscentrum voor 
een begeleide wandeling.

Duur: 2 uur

Prijs: € 5 p.p.

tip

© Raf Ketelslagers
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Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum bevindt zich in de Landloperskapel, Kapelstraat 9, 
Merksplas.

De gids vertelt het cultuurhistorisch verhaal van “Straffen en misdrijven door de 
eeuwen heen” van het Belgisch Gevangeniswezen, en van “Het leven zoals het 
was” van de landlopers, die werden opgesloten toen arm zijn nog een misdrijf 
was... Het verhaal van de vagebonden in de landloperskolonies van Merksplas en 
Wortel is onlosmakelijk verbonden met de context van de armoede en van justitie. 

     

Periode: maart t/m oktober, iedere dag met uitzondering van zondagnamiddag 

Duur: ca. 2,5 uur, afhankelijk van het gekozen programma

Prijs: € 5 p.p., inclusief 1 consumptie + € 50 voor gidsbeurt museum (ca. 1 uur) 
(min.€ 70/groep, kinderen tot 12 jaar gratis indien vergezeld door een volwassene). 
+ € 50 voor getuigenis cipier (ca. 1 uur) 
+ € 3 p.p. koffie met Klosjaars Kramiekse*  
 (*vagebondjesgebak met honing, rozijnen en marsepein)

www.gevangenismuseum.be 

Vagebondjespad
Het vagebondjespad is een 
cultuurhistorische wandeling 
doorheen het landlopersdomein 
van Merksplas, waarbij de 
aandacht tevens gevestigd wordt 
op justitie. Een bezoek aan de 
gevangenis zelf is om veiligheids-
redenen niet mogelijk, maar je 
loopt vlak naast de strafinrichting 
en het centrum voor illegalen. Je 
wandelt door het ‘justitiedorp’, 
langs de cipierswoningen, de 
ringgracht, de landlopersbe-
graafplaats, de natuur en de 
landerijen. Ondertussen vertelt 
de gids het verhaal van de 
vroegere landlopers, de huidige 
gedetineerden en illegalen.  

 

Duur: 2 uur
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Natuureducatief bezoekerscentrum De Klapekster  
met gegidste natuurwandeling

In het hart van Wortel-Kolonie, in de oude landlopersboerderij, huist het natuureducatiecentrum De Klapekster.

Wortel is als voormalige vrije kolo-
nie met weelderige natuur een echt 
‘weldadig’ eiland. Hier voel je aan den 
lijve hoe de kilometerslange, regelma-
tige dreven rust brengen, wat ook de 
bedoeling was van de oprichters van 
de kolonie. 
Vakkundige natuurgidsen maken je 
tijdens een prachtige natuurwandeling 
wegwijs in de typische fauna en flora 
in het kolonielandschap. 

     

Duur: 2 uur

+32 (03) 383 02 08

bc.deklapekster@natuurpunt.be

www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/de-klapekster-hoogstraten 

Proef in bezoekerscentrum 
De Klapekster het  
streekbier Vageblond  
of het streekjenevertje  
‘Wortelse Tongklever’.

lekkere tip
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Een rijk verleden
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De kunstschatten  
van de Sint-Katharinakerk 

Deze laatgotische kerk is gebouwd tussen 1525 en 
1550.Graaf Antoon de Lalaing en gravin Elisabeth 
van Culemborg - de opdrachtgevers voor deze 
monumentale kerk - waren prominenten in het grote rijk 
van Keizer Karel. Binnenin word je overweldigd door 
waardevolle kunstschatten: schitterende glasramen uit 
de 16de eeuw, Brusselse wandtapijten, renaissance 
praalgraven en indrukwekkende koorbanken met 
ludieke en volkse tafereeltjes. 

Eind 2017 is men gestart met de restauratie van de 
toren en de beiaard. De prachtige kerk staat nu tot mei 
2019 in de stijgers. Wie zin heeft kan daarna terug de 
105 meter hoge toren terug beklimmen. In de buik van 
dit bakstenen monument voeren een 300-tal treden je 
via een wenteltrap naar boven, waar de klokkenkamer 
haar bronzen stembanden onthult: een unieke beiaard 
van 50 klokken. Boven op de ommegang liggen de vier 
windstreken aan je voeten. Bij zeer helder weer kun je 
met het blote oog de kerktorens van Breda en Antwer-
pen zien. 

Ben je benieuwd naar de vele symbolen die in deze 
prachtige kerk verborgen zijn? Een mysterieuze 
rondleiding ontcijfert de symboliek van voorwerpen en 
afbeeldingen: duivels, engelen, maagden, martelaren, 
speciale getallen, religieuze voorwerpen en beteke-
nisvolle kleuren hebben nadien geen geheimen meer.

 

  

Historische rondleiding: 1 uur 
Symbolische rondleiding: 1 uur 
Torenbeklimming vanaf mei 2019: ¾ uur

Maandag geen bezoek mogelijk
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Begijnhof: een uniek stukje werelderfgoed

Welkom in het begijnhof van Hoogstra-
ten. Dit hof bood eeuwenlang bescher-
ming aan vrouwen, die in tegenstelling 
tot kloosterzusters, geen gelofte van 
armoede hadden afgelegd, maar die net 
als zij religieus in het leven stonden. Na 
een lange periode van verval werd het 
in de jaren ‘90 gerestaureerd. Hiervoor 
kreeg het in Vlaanderen, maar ook 
internationaal verscheidene prijzen. 
Vandaag de dag straalt dit Unesco 
Werelderfgoed nog steeds rust en stilte 
uit. Het is dan ook één van de mooiste 

landelijke begijnhoven in Vlaanderen.

Tijdens de rondleiding ontdek je de 
prachtige barokke begijnhofkerk, de 
vakkundig gerestaureerde huisjes en 
de verscheidene kapelletjes verspreid 
op het hof. De gids neemt je mee in het 
verleden en reconstrueert het leven van 
deze godvruchtige vrouwen. Je maakt 
kennis met hun dagelijkse bezigheden 
en bekommernissen, je wandelt op de 
destijds aangelegde, oorspronkelijke 
paadjes en bezoekt hun authentieke 

boomgaard die ook zij destijds gebruik-
ten. Kortom, je herbeleeft een boeiend 
stukje Hoogstraatse geschiedenis. Dit 
unieke patrimonium moet je beslist 
gezien hebben.

  

Duur: 1 uur

UNESCO  
WERELDERFGOED
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Stedelijk Museum Hoogstraten

Iedereen die benieuwd is naar de 
fascinerende geschiedenis van Hoog-
straten wordt in het ‘Stedelijk Museum 
Hoogstraten’ uitermate verwend. Het 
Stedelijk Museum bevindt zich midden 
in het begijnhof, erkend als Unes-
co-Werelderfgoed. De vaste museum-
opstelling voert je vanaf de recentere 
geschiedenis, via kasteelheren en be-
gijnen, helemaal tot in de prehistorie. 
Een gereconstrueerde kampplaats uit 

de steentijd laat je kennismaken met 
de vroegste bewoning. Daarnaast zijn 
er jaarlijks vier interessante tentoon-
stellingen telkens met ‘Hoogstraten’ 
als uitgangspunt. Bij iedere tentoon-
stelling is een gegidste rondleiding 
mogelijk. Historisch, speels, verhalend 
of kunstzinnig? Het rijke erfgoed van 
het ‘Land van Hoogstraten’ is voor jong 
en oud beslist een fijne ervaring.

  

Duur: 1 uur 
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De verborgen geschiedenis van Hoogstraten

Wat zit er allemaal verborgen achter 
‘pareltjes’ van gevels met namen als 
De Draeck, Het Gulden Vlies, Artis 
Amore, Het Fortuyn, …? Welke func-
ties vervulde het stadhuis in de loop 
der jaren? Onze gidsen leiden je rond 
in het Hoogstraten van de zestiende 
eeuw. Ze laten je proeven van de sfeer 
van deze ‘gouden eeuw’ in de geschie-
denis van Hoogstraten. Een eeuw die 
niet alleen gekenmerkt wordt door de 
bouw van de Sint-Katharinakerk, maar 
waarin ook tal van prachtige huizen en 

waardevolle gebouwen hun oorsprong 
gevonden hebben die nu nog steeds 
het uitzicht en het karakter van het 
centrum bepalen. 

  

Duur: 2 uur 
Wist je dat de  naam Vrijheid komt van 
de Vrijheidsrechten die Hoogstraten 
in 1210 van de hertog van Brabant 
ontving? Met die Vrijheidsrechten 
kreeg Hoogstraten een eigen bestuur 
en zegel!
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KaarsenMuseum

In het KaarsenMuseum in Baarle- 
Hertog bevindt zich de uitzonderlijke 
collectie gebeeldhouwde kaarsen van 
Frits Spies. De kaarsen bestaan uit 
pure bijenwas en zijn op natuurlijke 
wijze gekleurd. Met ongelooflijk vaar-
dige hand heeft hij, vaak tot in de klein-
ste details, onderwerpen en personen 
van religieuze aard gebeeldhouwd.

Het gaat hier om een absoluut unieke 
kunstvorm in de vorm van driedimensi-
onale afbeeldingen van soms meer dan 
twee meter hoog.

  

Duur: 1 uur 

Prijs : e 3,50 p.p.,  
gids e 20 (extra per groep)

max. 50 personen

www.kaarsenmuseum.be
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Dodendraad

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
België door Duitsland bezet, Nederland 
bleef neutraal.  
De Belgisch-Nederlandse grens was 
de grens tussen oorlog en vrede.  
Met een elektrische draadversperring 
van 2.000 volt sloot de Duitse bezetter 
vanaf midden 1915 tot november 1918 
heel de rijksgrens af in een poging om 
het clandestiene grensverkeer  
stil te leggen. 

Er zijn twee wandelingen uitgestip-
peld die je meenemen langs opmerke-
lijke plaatsen en reconstructies. 

- Dodendraadpad  
 Zondereigen (3,3 km) 
 Deze wandeling voert je langs 
 twee reconstructies:  
 het vredesmonument  
 en het schakelhuis. 

- Verzetspad  
 centrum Baarle (4,2 km) 
 Het Verzetspad geeft meer  
 uitleg bij vier infoborden en de  
 reconstructie van de zendmast.

 

Duur : 2 uur  
(incl. presentatie 2,5 uur)
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Proef het grensverleden  

Baarle-grens/Weelde station was tot 1906 één grote lege 
vlakte. Waar nu het fietspad ligt, lag toen een spoorlijntje 
waarop vanaf 1867 een trein van Tilburg naar Turnhout heen 
en weer boemelde. Rond de eeuwwisseling wilde men het 
goederenvervoer afleiden via deze spoorlijn. Ook van het 
internationale reizigersvervoer had men grootse plannen: 
Amsterdam naar Brussel was korter over het Bels Lijntje. 

Omdat de stationnetjes van Baarle-dorp en Weelde- 
Merksplas niet voorzien waren op de afhandeling van de 
douanefaciliteiten, werd de aanleg van een enorm spoor-
wegcomplex op de grens gerealiseerd. Een gids vertelt je 
tijdens een wandeling uitgebreid over dit project en het 
gebied. 

 

Duur: 1,5 uur

Enclavewandeling (4 km)

In Baarle-Hertog-Nassau steek je verschillende keren de 
Belgisch-Nederlandse grens over. Onderweg maak je ken-
nis met de unieke enclavesituatie.

 

Duur: 1,5 uur
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rondtoeren in het 
Land van Mark  

& Merkske
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Rondje Hoogstraten 

Je vertrekt vanuit Hoogstraten voor een prachtige 
rondrit door het meest noordelijke stuk van de 
provincie Antwerpen. De tocht leidt je naar kleine, 
rustieke dorpen als Meer, Minderhout en Wortel. 
Onderweg vertelt de gids met passie over de prachtige 
bezienswaardigheden groot en klein, over het land 
van de aardbeien, volkse verhalen en anekdotes over 
landlopers, smokkelen en bedevaarten, … 

Tijdens de rondrit is een stop naar keuze mogelijk: de 
Mariagrot van Meersel-Dreef, de kolonie van Wortel, 
één van de prachtige kerkjes in de omgeving, …

Land van Mark & Merkske-Noord

Je maakt een mooie tocht langs dennenbossen en 
kastelen. Je rijdt over en langs de grens met Nederland, 
doorheen de Hoogstraatse aardbeienstreek en langs 
de landelijke dorpen Meerle, Meersel-Dreef, Meer en 
Minderhout. Verder komt het unieke Baarle-Hertog-
Nassau en haar enclaves met sappige smokkelverhalen 
aan bod.

Land van Mark & Merkske-Midden

Je krijgt een boeiende, grensoverschrijdende tocht 
dwars door de wondermooie Markvallei en langs waar-
devolle natuurgebieden met een zeldzame plantengroei. 
Je passeert maar liefst drie gevangenissen, stuk voor 
stuk met een merkwaardig verleden en een realistisch 
heden. Je maakt kennis met de Dodendraad, een beklij-
vend Vredesmonument in Zondereigen. En je ontdekt de 
unieke enclavesituatie in Baarle-Hertog-Nassau.

Land van Mark & Merkske-Zuid

Je passeert langs stemmige boerengehuchten met hun 
Frankische driehoekpleinen en hun kapelletjes. Je vindt 
er ook ultramoderne megaserres die zorgen voor het 
‘rode goud’ van de Noorderkempen: aardbeien, tomaten 
en paprika’s. Via het Kempens kanaal met zijn kleiputten 
en steenfabrieken rijd je naar de grote domeinen van de 
voormalige landloperskolonies, waar de sociale geschie-
denis nog tastbaar aanwezig is. Uniek in Europa!

Een boeiende autocarrit 
met straffe verhalen

  

Duur: 2 uur  
met (koffie)stop 3 uur

Het Land van Mark & Merkske verwelkomt je graag 
voor een verrassende autocarrondrit vol boeiende 
verhalen over natuur, cultuur, erfgoed en gastvrijheid.



Hoogstraten aardbeien: Hoogst onweerstaanbaar!

Na de oogst vinden de meeste groenten en fruit hun weg 
naar jouw bord via ‘de veiling’. Coöperatie Hoogstraten is 
één van de grootste veilingen van de Benelux. Jaarlijks 
wordt hier meer dan 30 miljoen kilo aardbeien verhandeld. 

Het hele jaar zijn deze lekkere Hoogstraten aardbeien te 
verkrijgen. Het label ‘Hoogstraten’ staat voor de volle smaak 
en kwaliteit van onze aardbeien. Maar hoe wordt dit kwali-
teitsmerk gewaarborgd en hoe zit het met de controle, zodat 
je enkel de beste groenten en fruit voorgeschoteld krijgt? 

In het Proefcentrum Hoogstraten kun je kennismaken met 
innovatieve teelttechnieken, de verschillende facetten van 
biologische gewasbescherming en de bestuiving van bijen 
en hommels in het streven naar een kwalitatief hoogstaand 
product. Duurzaamheid is het sleutelwoord van het Proef-
centrum bij al hun onderzoeken, van zowel aardbeien, 
tomaten als paprika’s.  

Coöperatie Hoogstraten  

  

Coöperatie Hoogstraten: 2 uur  
enkel op werkdagen om 10.30 uur en 13.30 uur

Aan te raden periode: maart t/m oktober

Proefcentrum Hoogstraten 

  

Proefcentrum Hoogstraten: 1,5 uur - enkel op werkdagen 
laatste rondleiding om 14 uur

Aan te raden periode: maart t/m oktober

Verrassende  
bedrijfsbezoeken

18



19

Aardbeienbedrijf Schrijvers

1874. Bij het bouwen van de Koninklijke wintertuin in Laken hebben ze zich 
misrekend. 

De serrebouwers keren huiswaarts 
met karren vol overschot. Net voor de 
grens in het noorden willen ze van al 
dit ijzer en glas af. De commiezen zou-
den immers denken dat het ‘geleend’ is 
om daarna nooit meer terug te geven. 
Het is ene Ludovicus Schrijvers die net 
voorbij de grote toren, op de karavaan 
stoot. Een kleine 150 jaar later groeien 
er nog altijd aardbeien in serres onder 
de Hoogstraatse zon.

  

Duur: 2 uur 

max. 50 personen

Mogelijk op weekdagen,  
het ganse jaar door

Aardbeien en  
kersen Adriaensen- 
Wynants

Bij fruitbedrijf Adriaensen– 
Wynants teelt men aardbeien en 
kersen. 

Een bezoek aan de kersenbloe-
sem is beslist de moeite waard! 
Je moet wel snel zijn want dat 
kan enkel van half april tot begin 
mei. De oogsttijd van de kersen is 
dan al weer in juni en juli. 

 

Duur: 1 à 2 uur

+32 (0)476 43 04 17 
lu.adri@telenet.be

www.facebook.com/ 
AdriaensenWynants
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Tomatenbedrijf  
Den Berk

Den Berk is een samenwerking van vier 
topbedrijven die specialist zijn in het telen, 
vermarkten en vernieuwen van kwaliteits-
volle smaaktomaten. Hun toekomstvisie 
is gericht op innovatie, duurzaamheid en 
het produceren van hoog kwalitatieve 
en smaakvolle tomaten. Met veel passie 
kweken zij kwalitatieve en lekkere smaak-
tomaten. Het is hun ambitie om klanten 
gedurende 365 dagen per jaar te laten 
genieten!

  

Duur: 1 à 2 uur

+32 (0)14 40 72 40 
info@denberk.be

www.denberk.be

Tomatenbedrijf  
Hortipower

De oorsprong van de oertomaat ligt in 
Zuid-Amerika. Tegenwoordig bestaat deze 
smaakvolle vrucht in alle kleuren en vormen.

Bij Hortipower teelt en verpakt men op een 
duurzame manier diverse kwalitatief hoog-
staande soorten, steeds met respect voor het 
verleden en binnen een moderne en ecolo-
gische omgeving. Authenticiteit en heden-
daagse kennis is hij Hortipower de sleutel tot 
succes. 

De missie van Hortipower is om ‘Feel Good’ 
tomaten te produceren. Beleef, ervaar en 
proef dit op een interactieve rondleiding. Je 
bezoekt de serres vol heerlijke tomaten en 
neemt een kijkje achter de schermen van wat 
er allemaal moet gebeuren om deze gezonde 
groente tot bij de consument te krijgen.

  

Duur: 1 à 2 uur

+32 (0)14 70 05 09 / +32 (0)497 49 94 92 
tom@hortipower.be

www.hortipower.be
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Quirijnen Energy  
Farming

Quirijnen Energy Farming (QEF) is een 
onafhankelijke onderneming die groei-
de uit de intense samenwerking tussen 
melkveebedrijven en kalverhouderijen. De 
hoofdactiviteit van QEF is het covergisten 
van biomassa. Door het verbranden van 
het gevormde biogas door wordt er groe-
ne elektriciteit en warmte geproduceerd.

De elektriciteit wordt gedeeltelijk door de 
eigen bedrijven benut maar het overgro-
te deel wordt als duurzame elektriciteit 
verkocht aan het energiebedrijf. De 
warmte wordt volledig benut in het eigen 
bedrijf. Een ander eindproduct ontstaat 
uit de omvorming van afvalstof naar een 
volwaardige meststof, toepasbaar in de 
akker- en wijnbouw. 

  

Duur: 1 à 2 uur

max. 70 personen

+32 (0)14 44 34 00 
info@energy-farming.be

www.energy-farming.be 

Wijngaard Hof van Baarle

Het Hof van Baarle is een unieke wijngaard met druiven op zowel Nederland-
se als Belgische grond. De druivenstokken zijn sinds 2008 aangeplant in het 
landelijke gebied van Boschoven, aan de rand van Baarle-Hertog-Nassau. 
De wijngaard is 2,25 hectare groot en heeft inmiddels negen verschillende 
druivenrassen. In eigen wijnmakerij wordt rosé, rode en witte wijn gemaakt en 
gebotteld.

  

Duur: 1 uur 

Prijs: vanaf € 6,50 p.p. 

max. 60 personen

www.hofvanbaarle.nl 



22
Paardenmelkerij  
’t Groeske

In Castelré, temidden van natuurgebied 
Het Merkske, ver weg van de industrie 
en de snelwegen, vind je paarden- 
melkerij ’t Groeske. Hier wordt paar-
denmelk verwerkt tot paardenmelk-
producten van hoogstaande kwaliteit. 
De paardenmelk zorgt voor een goede 
spijsvertering en voor de verwijdering 
van afvalstoffen. De melk wordt ook 
gebruikt als basis van anijs-, en aard-
beilikeur, maar ook voor cosmetica en 
verzorgingsproducten. Tijdens de rond-
leiding leer je alles over de bijzondere 
werking van paardenmelk en je neemt 
een kijkje in de stallen. Uiteraard mag 
er ook geproefd worden!

  

Duur: 2 uur   

Prijs: € 6 p.p. (min 15 personen), 
inclusief proeverij 

www.paardenmelkerij.net

Het Melkhuisje, melkveebedrijf Beljaars

Hoe brengt een koe haar dag door? Hoeveel eet en drinkt ze? Vragen waar je 
antwoord op krijgt tijdens een rondleiding op het melkveebedrijf Beljaars. 

Alle bezoeken worden aangepast naar de wensen van de groep. Voor alle leef-
tijden en soorten groepen wordt een leuke, gezellige en boeiende rondleiding op 
maat gemaakt. 

Als afsluiting krijg je een vers glaasje melk of chocolademelk. 

Uitbreiding van de rondleiding met koffie/thee en cake of gebak is mogelijk.  
Je kan zelfs ontbijten bij de koeien!

  

Duur: 1,5 tot 2 uur

Prijs: op aanvraag 

+31 (0)615 50 75 50 
info@beljaarsmelkvee.nl

www.facebook.com/melkhuisje 
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Brouwerij De Dochter 
van de Korenaar 

De naam van deze ambachtelijke 
brouwerij stamt uit oud-Mechelse 
kronieken, waar Keizer Karel V claimde 
meer te houden van ‘het sap van de 
dochter van de korenaar’ dan van het 
‘bloed van de druiventros.’ Met andere 
woorden hij hield meer van bier dan 
van wijn. In alle bieren vind je een ‘tik-
je’ eigenzinnigheid terug, zonder enige 
twijfel te relateren aan het karakter 
van de brouwer. Altijd vastberaden op 
zoek naar vernieuwingen en verbe-
teringen in de receptuur, het proces, 
apparatuur en omgevingsfactoren. De 
brouwerij brouwt enkele zéér speci-
ale bieren, waaronder bieren die op 
houten vaten, whisky- en wijnvaten, 
gerijpt worden. 

  

Duur: 1,5 uur 

Prijs: € 9,50 p.p., inclusief proeverij

max. 50 personen

www.dedochtervandekorenaar.be

De Laermolen

In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, staat de prachtig gerestaureer-
de Laermolen. Aanvankelijk was het enkel een graanmolen, later was er ook 
sprake van een slagmolen of oliemolen voor het pletten van oliehoudende zaden. 
Binnenin kun je jezelf vergapen aan het ingenieuze mechanisme. De molenaar 
geeft tekst en uitleg bij de restauratie en de werking van de molen en je volgt het 
proces van biologisch geteeld koolzaad tot fijne olie.

  

Duur: 1,5 uur 

max. 50 personen 



Bierproeverij in de Bierelier

In Baarle-Hertog verzorgt feestcafé de Bierelier een 
gezellige proeverij. De eigenaar van dit café vertelt je 
alles over de verschillende bieren. Samen met enkele 
lekkere hapjes proef je vier verschillende bieren. 

  

Duur: 1,5 uur                                      

Prijs: € 12,50 p.p. (4 proefglaasjes bier en 3 hapjes) 

max. 50 personen 

www.delantaern.be

Recreatief  
en ontspannend

24
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Planetenpad

Op het planetenpad van ASO Spijker 
wandel je van het verschroeiend hete 
middelpunt van ons zonnestelsel naar 
de ijskoude planeet Neptunus. Elke 
meter die je stapt komt in werkelijkheid 
overeen met 10 miljoen kilometer!  
De planeten worden voorgesteld door 
grote infopanelen; daarop vind je 
duizelingwekkende sterrenkundige info 
én intrigerende verhalen uit de Griekse 
en Romeinse Oudheid terug.

Twee gidsen nemen je mee op een 
levendige wandeling van ongeveer 
een halve kilometer en pikken er de 

heetste wetenschappelijke feiten 
uit, geven extra uitleg en prikkelen je 
kennis en interesse. Ter ontspanning 
krijg je daarbij telkens de spannendste 
en sappigste mythologische verhalen 
en achtergronden voorgeschoteld. Je 
beeld over ons zonnestelsel zal nooit 
meer hetzelfde zijn!

Deze wandeling wordt afgesloten met 
een planetenkoffie. Een koffie met de-
gustatie van twee planetenpralines. De 
planetenpralines stellen de kenmerken 
van elke planeet voor met unieke kleu-
ren en smaken. 

 

Duur: 1 à 1,5 uur 

Prijs: € 3 p.p. vanaf 4 personen  
of € 50 voor een groep van 17-25 
personen  
Prijs planetenkoffie: € 3,70 

info@degrotebeer.be 

www.degrotebeer.be 
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Boerengolf 

Gewapend met een klompje aan een 
steel en een klein balletje probeer 
je, in zo weinig mogelijk beurten, de 
holes te bereiken. Op het parcours, dat 
te midden van de weiden ligt, vind je 
heel wat hindernissen zoals grachten, 
koeien en … koeienvlaaien. Ze maken 
het spel er niet gemakkelijker, maar 
wel des te leuker op!

  

Duur: 2 uur 

Prijs: € 8,50 p.p.  
(kopje koffie/thee inbegrepen)

www.debouwhoeve.be 

Baarle  
Outdoor Fun

Outdoor activiteiten 
Solex rijden  
Kubels rijden  
Paintball  
Quadrijden  
Abseilen 
Bosgolf  
Levend tafelvoetbal  
Sumo worstelen  
Boogschieten  
Vlot bouwen  
Hindernisbaan  
Klimwand  
Waterbal lopen  
Hooivork werpen  
Touwbrug  
City game 

Indoor activiteiten
Escape room  
Ik hou van Holland  
Nederland België spel  
Koning voetbalquiz

Iedere activiteit wordt  
professioneel begeleid.

  

Duur : vanaf 1 uur                          

Prijs : vanaf€ 5,50 p.p.

www.baarle-outdoor.nl



27

De Mosten: paradijs voor kinderen en avonturiers

Recreatie- en buitensportcentrum De Mosten staat het 
hele jaar garant voor avontuurlijke groepsactiviteiten voor 
scholen, verenigingen, sportclubs, bedrijven, families en 
kinderfeestjes. 

Ervaren instructeurs begeleiden je bij het kajakken of 
Archery Tag en leiden je zonder kleerscheuren door een 
survivaltocht of touwenparcours.

In het cablepark kan je leren wakeboarden of waterskieën. 
Avontuur verzekerd!

  

Prijzen en arrangementen op aanvraag  
reserveren bij Simon, Bram en Jos Lenaerts.

+32 (0)474 91 65 19 of +32 (0)3 502 43 44

www.buitenspel.be of www.goodlifecablepark.be 
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100% Baarle
Smokkelarrangement 

Het dorp Baarle, bestaande uit de Nederlandse gemeente 
Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog, 
ligt midden in de denkbeeldige driehoek tussen Breda, 
Tilburg en Turnhout. Vaak wordt gedacht dat Baarle 
precies op de grens van Nederland en België ligt, waarbij 
de grens door één straat loopt. Maar niets is minder waar. 
Baarle bestaat immers uit enclaves. Een enclave is een 
stuk grondgebied dat geheel omringd is door grondgebied 
van een andere staat. Wat Baarle zo uniek maakt is dat er 
niet sprake is van één enclave; maar wel 30 in totaal.

10.30 uur Twee kopjes koffie/thee  
 met smokkelgebak 

11 uur Bezoek KaarsenMuseum:  
 kunst in bijenwas

12 uur Enclavelunch

13.30 uur-15 uur Smokkelrondrit met autocar of wandeling  
 door Baarle-Hertog-Nassau

  

Prijs: € 28,75 p.p. 

Dit programma is uit te breiden met een wijnproeverij of 
bierproeverij.

Te reserveren voor groepen vanaf 20 personen. Groepen 
met minder dan 20 personen betalen een meerprijs.

Actief dagje Baarle 

10.30 uur Ontvangst bij Baarle Outdoor  
 met een welkomstdrankje    

11.uur  Keuze uit 3 outdoor programma  
 onderdelen               

13.15 uur  Gebruik van een heerlijke Enclavelunch 

14.30 uur  Smokkelrondrit met de bus of wandeling  
 door Baarle-Nassau-Hertog o.l.v. gids

16.uur-17.30 uur Rondleiding en bierproeverij bij  
 bierbrouwerij de Dochter van de Korenaar 

  

Prijs: € 45,75 p.p.

Te reserveren voor groepen vanaf 20 personen. Groepen 
met minder dan 20 personen betalen een meerprijs.

Arrangementen
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100% Hoogstraten
Aardbeienarrangement

Wie Hoogstraten zegt, denkt ongetwijfeld aan aardbeien 
of aan de Sint-Katharinakerk. Waarom deze twee dus  
niet samenbrengen in een kant-en-klaar arrangement?

Met dit arrangement combineer je twee van de 
aantrekkelijkste troeven van Hoogstraten. 

Reserveer het Aardbeienarrangement en  
beleef een onvergetelijke dag in Hoogstraten.

9 uur Koffie met koek of gebak

10 uur  Bezoek aardbeienbedrijf

12.15 uur Driegangenlunch 

14.30 uur-16.30 uur  Bezoek Sint-Katharinakerk  
 en begijnhof

  

Prijs: € 29,80 p.p. bij een groep van 25 personen 
  € 28,60 p.p. bij een groep van 50 personen

Bij een andere groepssamenstelling wordt de prijs  
berekend aan de hand van het aantal deelnemers.

Mogelijk dinsdag t/m vrijdag.



eten & drinken

Je wordt niet alleen langs onze bezienswaardigheden 
geleid, maar je wordt ook wegwijs gemaakt in het aanbod 
van cafés, tavernes en restaurants. Jouw gezelschap zal 
hier graag en hartelijk ontvangen worden voor een gezel-
lige koffiestop, een goede maaltijd of zelfs een uitgebreid 
diner. Alle horecazaken voorzien je van lekkere dingen 
aan democratische prijzen. Er is voor ieder wat wils.

De horecazaken contacteer en reserveer je zelf.

Eet smakelijk!

30

   €: < €20        €€: € 20-30        €€€: > €30
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Hoogstraten

RESTAURANT BEGIJNHOF €€€

Vrijheid 108, 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 314 66 25 | info@restobegijnhof.be  
www.restobegijnhof.be

Zitplaatsen 50 personen - terras tot 28 personen

Openingsuren maandag t/m zaterdag 12 tot 14 uur   
   en 18 tot 21 uur - zondag 12 tot 21 uur

Sluitingsdagen  dinsdag en woensdag

 +WC

BRASSERIE MANIFEST €€

Vrijheid 118, 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 314 66 65 | info@brasseriemanifest.be  
www.brasseriemanifest.be 

Zitplaatsen 73 personen - terras tot 36 personen

Openingsuren maandag t/m donderdag 8.30 tot 17 uur 
   vrijdag 8.30 tot 14 uur en 18 tot 22.30 uur  
   zaterdag 8.30 - 22.30 uur  
   zondag 8.30 tot 21.30 uur

Sluitingsdag dinsdag 

 +WC
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OUD HOOGSTRAETEN    €€

Peperstraat 2, 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 284 12 20 | info@oud-hoogstraeten.be  
www.oud-hoogstraeten.be 

Zitplaatsen 120 personen - terras tot 100 personen 
   aparte zaal tot 40, 45 of 55 personen

Openingsuren donderdag t/m maandag vanaf 11 uur

Sluitingsdagen dinsdag en woensdag

CAFE DE RIJKSWACHT    €

Vrijheid 167, 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 284 06 56 | info@cafederijkswacht.be  
www.cafederijkswacht.be 

Zitplaatsen 120 personen - terras tot 105 personen 
   aparte zaal tot 60 personen

Openingsuren dinsdag t/m donderdag vanaf 14 uur  
   vrijdag en zaterdag vanaf 12 uur  
   zondag vanaf 10 uur

Sluitingsdag maandag

 +WC
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DEN BOTTEL    € 

Vrijheid 162, 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 314 92 29 | info@denbottel.be  
www.denbottel.be 

Zitplaatsen 120 personen - terras tot 30 personen  
   aparte zaal tot 40 personen

Openingsuren maandag t/m vrijdag vanaf 10 uur  
   zaterdag vanaf 17 uur  
   zondag vanaf 10 uur

Sluitingsdag woensdag

DE BOUWHOEVE     € 
vakantie- en ijsboerderij  
& teambuilding

Bouwhoef 2, 2323 Hoogstraten-Wortel 
+32 (0)3 314 34 20 | debouwhoeve@telenet.be  
www.debouwhoeve.be 

Zitplaatsen  80 personen - terras tot 100 personen  
   aparte zaal tot 30 personen

Openingsuren dinsdag t/m vrijdag 11.30 tot 18 uur  
   zaterdag 11.30 tot 18 uur  
   zondag 11.30 tot 19 uur  
   (in de zomerperiode op za & zo  
   een uurtje langer geopend) 

Sluitingsdag maandag 

 +WC
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Merksplas

DE KONGO    €€€

Markt 10A, 2330 Merksplas 
+32 (0)14 63 33 56 | info@dekongo.be 

Zitplaatsen 70 personen

Openingsuren woensdag t/m zondag vanaf 9 uur 

Sluitingsdagen maandag en dinsdag

 +WC

EETCAFE CASA NOVA    €€

Merksplassesteenweg 104, 2310 Rijkevorsel  
(grens met Merskplas) 
+32 (0)3 314 94 30 | info@eetcafe-casa-nova.be  
www.eetcafe-casa-nova.be 

Zitplaatsen 60 personen - terras tot 25 personen  
   aparte zaal tot 60 personen

Openingsuren maandag t/m zaterdag vanaf 10 uur  
   voor groepen ook geopend na afspraak

Sluitingsdagen zondag en feestdagen
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BRASSERIE ‘T HOFEIND    €

Hofeinde 9, 2330 Merksplas 
+32 (0)14 55 29 91 | info@hofeind.be  
www.hofeind.be 

Zitplaatsen 120 personen - terras tot 100 personen

Openingsuren maandag t/m donderdag vanaf 17 uur 
   vrijdag vanaf 16 uur  
   zaterdag vanaf 9 uur  
   zondag vanaf 10 uur  
   voor groepen ook na reservatie geopend

 +WC

LINDEHOEVE    €

Veldenbergstraat 97, 2330 Merksplas 
+32 (0)14 63 24 49 | lindehoeve.p@skynet.be 

Zitplaatsen  120 personen - terras tot 40 personen 
   aparte zaal tot 50 personen

Openingsuren vrijdag vanaf 12 uur  
   zaterdag en zondag vanaf 11 uur  
   juli en augustus ook geopend op  
   woensdag en donderdag vanaf 12 uur  
   voor groepen ook geopend na afspraak

Sluitingsdagen maandag t/m donderdag 

 +WC
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EETKAFFEE in ’t Hofke    €

Hoekeinde 28, 2330 Merksplas 
+32 (0)14 63 48 15 | info@deherthoeve.be  
www.deherthoeve.be 

Zitplaatsen 300 personen – terras tot 200 personen  
   aparte zaal van 20 tot 250 personen

Openingsuren woensdag t/m zondag vanaf 12 uur  
   voor groepen ook geopend na afspraak

Sluitingsdagen maandag en dinsdag

 +WC

Baarle

DEN ENGEL   € 
hotel, brasserie & outdoorfun   

Singel 3, 5111 CD Baarle-Nassau 
+31 (0)13 507 93 30 | info@engel-schaluinen.nl  
www.engel-schaluinen.nl 

Zitplaatsen 250 personen – terras tot 80 personen  
   aparte zaal tot 250 personen

Openingsuren alle dagen vanaf 10 uur

 +WC
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Tot ziens! 
in het Land van Mark en Merkske



info & contact

Toerisme Hoogstraten 
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

 +32 (0)3 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be 

www.hoogstraten.be 

Toerisme Merksplas 
Markt 1
2330 Merksplas

 +32 (0)14 63 94 77 
toerismemerksplas@skynet.be 

www.toerismemerksplas.be

Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau

 +31(0)13 507 99 21 
info@toerismebaarle.com 

www.toerismebaarle.com

Op de grens van België en Nederland, in de ‘middelste bult’ van België, vind je Hoogstraten, Merksplas en 
Baarle-Hertog-Nassau. Via de E19 en de E34 is onze regio goed bereikbaar vanuit Brussel,  
Antwerpen, Breda en Eindhoven. 

Uitgave: Land van Mark & Merkske - Verantwoordelijke uitgever: Roger van Aperen, Lodewijk de Konincklaan 278, 2320 Hoogstraten


