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Hoogstraten is de meeste noordelijke 
stad in het groene grensgebied van de 
provincie Antwerpen. Daar waar België 
geruisloos overgaat in Nederland, nodigt 
Hoogstraten je uit voor een fascinerend 
bezoek. 

Hoogstraten is verrassend veelzijdig. De schoon-
heid zit ‘em dan ook in de mix: Hoogstraten ademt 
gastvrijheid, schoonheid en rust. Dit authentieke 
stukje Kempen is een groene oase waar wandelaars 
en fietsers hun hart kunnen ophalen, waar kinderen 
eindeloos ravotten en waar een pittig streekbier de 
dag compleet maakt. Hoogstraten biedt hoogstaand 
erfgoed en heeft maar liefst twee Unesco Werelderf-
goedsites op haar grondgebied. 

Kom het ervaren, kom het proeven, laat je verrassen. 
Welkom in Hoogstraten!

Hoogstraten
Hoogst Hartelijk

VisitHoogstraten 

Vrijheid 149

2320 Hoogstraten

 +32 (0)3 340 19 55

 toerisme@hoogstraten.be

 www.visithoogstraten.be

VOLG ONS OP
   @visithoogstraten
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ONTDEKKEN

“Jezelf laten leiden door 
informatiebordjes die je 

weinig informatie, maar wel 
een glimlach in de plaats 
geven. Dat is het opzet 

van de Nutteloze borden 
Wandeling.”

De Morgen

Wandelen

SMILE!

Met de Nutteloze borden wandeling onderneem je 
vanuit het centrum een humoristische ontdekkings-
tocht doorheen Hoogstraten en haar groene omgeving. 
Onderweg passeer je eeuwenoud erfgoed, idyllische 
groene plekjes maar ook zo maar eventjes meer dan 
50 nutteloze borden. Deze nutteloze borden zijn in de 
eerste plaats grappig, komisch en lachwekkend tegelijk.  
Bekijk Hoogstraten eens van een andere kant, laat het 
op je afkomen en geniet van een hoogst vermakelijk 
wandeling. 
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Nutteloze 
borden 
wandeling

Deze wandeling  
op je mobiel?

Scan hier de code.

Wandelroute   
5,5 km

86

Start: Historisch stadhuis
Niet bewegwijzerd:  
het plan of het GPX  

bestand houden je op 
het rechte pad.

86
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DOOR DE OGEN VAN VINCENT VAN GOGH

Het Maxburgpad dankt haar naam aan kasteel Maxburg. Dit kasteel is genoemd naar zijn bouw-
heer Max Van den Berghe, jeneverstoker uit Antwerpen. De bijhorende kapel bezit vier glasramen 
van Hoogstraats kunst- en glasschilder Jan Huet. Ooit was er een school en een steenbakkerij 
met zestig werknemers op Maxburg. Nu is het kasteel in privébezit en kan je het enkel nog langs 
de buitenkant bewonderen. Voor de ‘grenzeloze’ natuur zorgt natuurgebied De Krochten. Hier 
dicteert de Goorloop of je in België of Nederland bent. Vennen, zandstuifbruggen, moerassen of 
heide? Je treft het hier allemaal. Niet verwonderlijk dat ook Vincent Van Gogh – hij werd geboren 
in buurdorp Zundert - hier inspiratie vond. 
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51

52

31

31

Deze wandeling  
op je mobiel?

Scan hier de code.

32 Start: Wandelknooppunt 32 | Maxburgdreef 6, Meer

Bewegwijzerd met wandelknooppunten van het  
Belgische (rood) en Nederlandse (geel) netwerk

Maxburgpad
Wandelroute  13 km | Verkorting: 9 & 11 km

Trek er op UiT . 7 
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Fietsen

DWARS DOOR UNESCO  
WERELDERFGOED

De Landlopersroute is een echte klassieker in de Kempen. De 
route baadt in een weelderig groen decor en ze doorkruist de 
landloperskoloniën van Wortel en Merksplas. Wortel-Kolonie, 
één van de zeven Koloniën van Weldadigheid in België en Ne-
derland, werd in 2021 opgenomen op de Unesco-Werelderf-
goedlijst.  Het is maar liefst de vijfde erkenning voor Wortel-Ko-
lonie als uniek landschap. Dit domein is een uniek geheel van 
dreven, bossen, vennen en landbouwgronden én is bovendien 
een erkend stiltegebied. Wortel-Kolonie is het eerste Belgisch 
cultureel landschap op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een 
fietsroute die je niet snel zal vergeten.

“Wortel-Kolonie staat 
tussen de Taj Mahal en 
de Chinese Muur, dat is 
toch bijna te zot voor 

woorden? Dit betekent 
dat ‘de wereld’ plots 
onze koloniën in het 
vizier gaat krijgen en 
zal ontdekken. Hoe 
geweldig is dat!?”

Kolonie-ambassadeur  
Lieven Van Gils

Tip 
Op zoek naar de  
totaalervaring? 

Bestel een lokale en  
duurzame picknick. 
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Landlopersroute (verhard)

Landlopersroute (semi-verhard)

Deze fietsroute  
op je mobiel?

Scan hier de code.
Start: Parking Van Cuyck  
Jan Van Cuyckstraat - Hoogstraten
Bewegwijzerd met witte, zeshoekige  
borden met vermelding ‘Landlopersroute’.

Landlopersroute
Fietsroute 53 km 
 Verkorting Hoogstraten – Merksplas: 37,5 km
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Meerdaags fietsplezier in Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas!

Hoogstraten is een uitzonderlijk grensgebied dat borg staat voor eindeloze vergezichten, oorver-
dovende stiltes en adembenemende natuur. Daar waar de ‘Antwerpse Kempen’ en het Nederland-
se Noord-Brabant versmelten, ligt een gastvrije, groene omgeving klaar om door jou ontdekt te 
worden.

Met ‘7 Bijzondere Grensgevallen’ trek je 
er enkele dagen op uit. Niet alleen de war-
me Kempenaars, maar ook onze bourgon-
dische noorderburen ontvangen je met 
open armen. 

Zeven fietslussen – telkens met een an-
der thema, een ander startpunt en an-
dere hotspots – nemen je mee voor een 
culinaire, culturele, historische en vooral 
rustgevende fietsroute in dit fascinerende 
grensgebied. Houd tijdig halt bij de uit-
nodigende terrassen, trakteer jezelf op 
overheerlijk hoeve-ijs en laat je karakter-
vol streekbier voorschotelen. 

De lokale logeeradressen 
leggen je dagelijks flink in 
de watten en zorgen dat je 
batterijen terug zijn opgela-
den. Ook die van je fiets.

Haal je brochure  
aan de onthaalbalie van 

VisitHoogstraten of bestel 
ze via de webshop.
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DUBBEL FIETSPLEZIER MET DE CULINAIRE FIETSROUTE

Vanaf donderdag 28 april 2022 geniet je opnieuw van twee heerlijk ontspannen fietsroutes, ter-
wijl je onderweg aanschuift voor een smakelijk menu. De verschillende gangen krijg je steeds in 
een andere horecazaak op de route geserveerd. De gekende succesformule blijft ongewijzigd, 
maar uiteraard presenteert de Culinaire Fietsroute nieuwe horecazaken, nieuwe routes en nieuwe 
plaatsen om te ontdekken.

Route 1  Baarle-Hertog-Nassau - Poppel -  
  Alphen - Hilvarenbeek 
Route 2  Hoogstraten - Merksplas - Turnhout

Afstand  ca. 50 km

Vanaf donderdag 28 april t/m zondag 25 september, 
telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag.

Vooraf reserveren bij VisitHoogstraten.

Cadeautip 
Geef je de Culinaire Fietsroute graag 
cadeau? Dat kan: VisitHoogstraten 
verkoopt een cadeaubon voor deze 
route. De ontvanger maakt later zelf een 
reservatie op een dag naar keuze. 



BEN JIJ DIE COOLE HIPSTER? 

Als het iets sneller, iets anders of iets cooler mag, dan 
staan er elektrische steps, scooters, elliptigo’s en loop-
bandfietsen voor je klaar. Met dit eigentijdse vervoer 
verken je Hoogstraten op je eigen tempo, met de zon in 
je gezicht en met de wind door je haren. Zorgvuldig uit-
gestippelde GPS-routes brengen je langs niet te missen 
hotspots en houden tijdig halt om je honger te stillen en 
je dorst te lessen.

12 
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ERFGOED & CULTUUR

STEDELIJK MUSEUM HOOGSTRATEN

In de huizen 9-11 van het Begijnhof vind je het Stedelijk Museum Hoogstraten. Dit ‘erkend mu-
seum’ brengt je de Hoogstraatse verhalen vanaf de prehistorie tot nu. Maar het museum orga-
niseert ook jaarlijks vier tentoonstellingen, telkens met Hoogstraten als uitgangspunt. Het geeft 
je een beeld van Hoogstraten door de jaren heen, een blik op het nu en vaak ook een visie op de 
toekomst. 

Programma 2022

Earth Girls - Nel Aerts 
zondag 3 april tot zondag 26 juni 2022

Voor deze expo maakte Nel Aerts nieuw 
werk: een reeks lichtgevende sculpturen die 
samen een verzameling vormen van mo-
menten van de voorbije 13 jaar. Earth Girls 
zijn antropomorfe vormen die op hun eigen 
benen proberen te staan. Ze werken als ven-
sters op een praktijk. Een verzameling mo-
menten uit een leven.
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IKO-tentoonstelling
donderdag 30 juni tot zondag 
21 augustus 2022

Elk jaar stelt de kunstacademie 
van Hoogstraten, het IKO, ten-
toon in het museum. 

Verrassend, creatief, veelzijdig, ...  
een bezoek is altijd de moeite 
waard.

Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9-11 

Open: woensdag t/m zondag  
 van 14 tot 17 uur

Gratis toegang

Verdwenen! Vergeten?  
Over gebruiken en voorwerpen van vroeger.
zondag 11 september tot vrijdag 23 december 2022

Heb je je al ooit afgevraagd hoe mannen vroeger kof-
fie dronken zonder hun snor nat te maken? Of waar een 
‘Sint-Hubertussleutel’ voor diende? Misschien weet je nog 
wat een klepperman deed en welke liedjes hij zong tijdens 
zijn rondes? Kom dit alles, en nog veel meer, (her)ontdek-
ken in de tentoonstelling Verdwenen! Vergeten?

Vind de schat van Vlieg
woensdag t/m zondag in juli & augustus

In het Stedelijk Museum Hoogstraten is een schat van Vlieg 
verstopt. Duik in het museum en snuffel in de Hoogstraat-
se geschiedenis. Hoe ruiken de middeleeuwen volgens jou? 
Volg het parcours met opdrachten en open de schatkist.

Deze gratis culturele 
zomerzoektocht loopt 
de hele zomervakan-
tie en is geschikt voor 
kinderen van 6 tot 12 
jaar. 
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CHIQUE GEBOUWD!

Een stadgids neemt je groep mee op sleep-
touw voor een verrassende wandeling over 
de Vrijheid. Je krijgt tekst en uitleg bij de ar-
chitecturale parels aan wiens schoonheid je 
vaak achteloos voorbij gaat. Maak kennis met 
de architect, de bouwheer en de plannen die 
van Hoogstraten tussen 1880 en 1930 een 
welvarende en bovenal een aantrekkelijke stad 
maakten. Mis deze unieke kans niet!

“De prachtige gevels van de Vrijheid ver-
bergen boeiende verhalen. De wandeling 
Chique Gebouwd geeft de geheimen prijs 
over de bouwheren en de bewoners: stuk 
voor stuk succesvolle middenstanders 
en zelfstandigen.”

Luce Van Nueten, stadsgids

 Rondleiding met gids
Duur: 2 uur, na afspraak dagelijks mogelijk
Prijs:  € 60 per groep van 25 personen

Exclusief voor  
groepen



STREETART

Waar streetart vroeger eerder 
gerelateerd werd aan de  vaak il-
legale graffitibeweging is het anno 
2022 verheven tot één van de 
meest populaire kunstvormen. In 
Hoogstraten duiken er meer en 
meer van deze kunstwerken op in 
het straatbeeld. En in 2022 volgt 
er nog meer…

Deze al gespot?

Cee Pil combineert meerdere beel-
den met elkaar en komt hierdoor 
telkens tot een verbazingwekkend 
resultaat. Voor stad Hoogstraten 
nam hij de Vossengang onder han-
den. De keuze voor de dieren die hij 
combineert, is dan ook niet toeval-
lig gekozen: een vos en een pad. De 
Vossengang is immers een gekend 
‘padje’ in Hoogstraten.

16 



Of deze?

Deze muurschildering aan de Van 
Aertselaerstraat brengt een bood-
schap in de kleuren van de regen-
boog aan de aarde. De aarde toont 
hoe ook Hoogstraten zich bevindt in 
een geglobaliseerde wereld en hoe 
erg deze wereld verbonden is. Dat 
geldt niet enkel op dit moment, maar 
ook voor de toekomst. 

H
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IJ

K
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POL COSMO BINGO

Pol Cosmo is een Gentse street artist 
die graag wat kleur steekt in de vaak 
grijze, saaie omgeving. Met zijn kleine 
kunstwerkjes probeert hij de mensen 
even weg te halen uit de dagdagelijk-
se sleur. Ook in Hoogstraten. Je vindt 
zijn insecten op heel wat straathoe-
ken, gevels of straatmeubilair. 

Kan jij deze selectie thuisbrengen?  
Gevonden? BINGO! 

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

“Insecten zijn zo belangrijk en  
we hebben er weinig aandacht 
voor. We vinden ze vooral vies 

of vervelend, maar als je ze van 
dichtbij bekijkt zijn ze vooral 
ingenieus en wondermooi.”

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………
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 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………

 BINGO!  
Dit beestje vond ik in: 

…………………………………….…………………………………….………………………
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Hoe zou het ondertussen met 
de Sint-Katharinakerk zijn? 
In 2017 startte de grootscheepse restauratie van de Sint-Katharinakerk die 
9 jaren zal duren. Als eerste werden de toren én de beiaard gerestaureerd. 
In 2020 startte fase 1 die het exterieur aan de noordzijde aanpakte.

  WAT GEBEURT ER IN 2022?
Restauratie schip – fase 2 – najaar 2021 tot eind 
2022

Tijdens de tweede fase van de restauratie van het 
exterieur wordt er van kant gewisseld. Daarmee 
zal voor het eerst in jaren de noordelijke doorgang 
naast de kerk weer open zijn voor publiek. Dezelf-
de onderhoudswerken als tijdens fase 1 staan op de 
planning: reinigingswerken van de muren, ramen en 
daken. Minutieuze herstellingswerken van barsten. 
Het vervangen van gebroken of verdwenen steen, …  
Vooronderzoek leerde al wel dat de schade aan de 
zuidzijde van de kerk opvallend minder groot is dan 
die aan de noordzijde. Vermoedelijk komt dit omdat 
de noordzijde minder zonlicht vangt en dus minder 
kans heeft om uit te drogen. 

20 
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  BIJZONDERHEDEN 

In deze restauratiefase is er veel aandacht voor de glasra-
men. Acht glas-in-loodramen en acht gebrandschilderde 
glasramen worden uitgenomen. De ramen dateren alle-
maal uit de 20ste eeuw. Ook het grote raam in de kruis-
beuk is een moderne kopie van het originele raam uit 
1533. Dit ging volledig verloren bij de vernietiging van de 
toren in 1944. Bij de explosie gingen ook diverse ramen 
van de hand van Brussels meester-glazenier Capronnier 
uit de 19de eeuw verloren die in beide zijden van het schip 
waren ingebracht.

De Sint-Katharinakerk bezoeken
In deze fase van de restauratiewerken is een indivi- 
dueel bezoek aan de Sint-Katharinakerk niet mogelijk. 
Met speciale gelegenheden zoals Opening Toeristisch 
Seizoen (10 april), Open Kerkendag (zondag 5 juni), 
Heilig Bloed (zondag 12 & 19 juni) en Hoogstraten  
in groenten & bloemen (16, 17, 18 & 19 september) 
zal de Sint-Katharinakerk wel te bezoeken zijn. 

Een bezoek in groep onder leiding van een Hoog- 
straatse stadsgids is wel nog steeds mogelijk. Ook het  
tijdelijke infopunt dat buiten voor de Sint-Katharina-
kerk staat, is altijd geopend. 

Op de website www.sintkatharinakerk.be vind je 
alle info over de actuele stand van zaken.

Bekijk hier de video over de  
restauratie van de glasramen  

van de Sint-Katharinakerk.

Cadeautip 
Op zoek naar een uniek aan-
denken aan de restauratie van 
de Sint-Katharinakerk? Dat 
kan! Aan de onthaalbalie van 
VisitHoogstraten vind je een 
unieke reeks postzegels die de 
restauratie in beeld brengen, 
een bouwplaat voor een minia- 
tuur kerk of een beiaardklok 
als sleutelhanger.
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HET VERHAAL VAN WORTEL-KOLONIE

De Koloniën van Weldadigheid ontstonden in 1818-1825 als oplossing voor armoedebestrijding. 
Omdat er in de Verenigde Nederlanden veel armoede en bedelarij heerste, werden arme mensen 
ingeschakeld om het schrale natuurlijke landschap om te zetten naar vruchtbare gronden. De 
landerijen werden herschikt en overschreven met een geordende en geometrische structuur. Het 
resultaat was een landschap met monumentale dreven, Koloniehuisjes, gestichten en boerderijen 
met akkerbouw. Hoewel de landlopers ondertussen verdwenen zijn, zijn hun sporen in het land-
schap nog altijd duidelijk zichtbaar. 

Gloednieuwe podcast
Wortel-Kolonie mag dan wel een indrukwek-
kende geschiedenis hebben, het staat ook 
meer dan haar mannetje in het heden. Via een 
eigentijdse en hyper trendy podcast wordt de 
geschiedenis van Wortel-Kolonie op een crea-
tieve en fantasievolle manier ontrafeld.

Drie grote kleppers: Lieven Van Gils, Bruno 
Vanden Broecke en Nico Sturm – kolonielief-
hebbers van het eerste uur – kruipen in de huid 
van de personages: ze brengen het landschap, 
haar bewoners, de geschiedenis en de toe-
komst van Wortel-Kolonie tot leven. Verwacht 
je aan een meeslepend verhaal, mét respect 
voor de historische context en duik zo op je 
eigen ritme mee onder in de omgeving. Live 
in hart van Wortel-Kolonie of thuis, want als je 
ongeduldig bent, beluister je de podcast toch 

al gewoon vooraf vanuit je luie zetel? Dat is dé 
perfecte voorbereiding om Wortel-Kolonie ook 
in levende lijve te komen ontdekken.

Op 8 mei verschijnt de eerste aflevering van dit 
boeiende verhaal. Later verschijnen de vervolg- 
afleveringen. Downloaden kan onder andere op 
www.visithoogstraten.be
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UiT in Hoogstraten

ERFGOEDDAG MAAKT SCHOOL!
zondag 24 april

Wie is het? DELUXE 
Erfgoeddag saai? Neen! Want op het Begijnhof 
zet het Stedelijk Museum een gigantische Wie is 
het? op. Ga op zoek naar Hoogstraatse historische 
figuren zoals Graaf Antoon de Lalaing en Begijn 
Johanna van den Wijngaard en kroon jezelf tot de 
enige, échte Wie is het?-kampioen. 
Het Wie is het? spel staat nog de hele week op het 
Begijnhof. 

WORD ARCHEOLOOG! 
vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei

Altijd al potten willen breken? Tijdens de archeolo-
giedagen is dit je kans. Zoals een feniks die uit zijn 
as herrijst, maak jij van een hoopje oude scherven 
en potten opnieuw een prachtige pot, kom of vaas. 
Het zal je verbazen welke schatten er zo maar on-
der je voeten te vinden zijn. Volg de sporen uit de 
bodem, zet je inzicht op scherp en kom puzzelen 
in 3D.

KOLONIEHAPPENING - VAN 
LANDLOPER TOT UNESCO 
WERELDERFGOED
zondag 8 mei

In juli 2021 werd Wortel-Kolonie toege-
voegd aan de lijst van Unesco-Werelderf-
goed. Tweehonderd jaar geleden, in 1822, 
werd Wortel-Kolonie gesticht. Redenen ge-
noeg om te feesten! En dat gebeurt samen 
met jou. Wees welkom aan Bezoekerscen-
trum De Klapekster – het kloppende hart 
van Wortel-Kolonie – en kom amfibieën 
spotten, neem deel aan de Kolonie-run, 
proef het streekbier van Brouwerij Vage-
bond, doe mee aan de geanimeerde wan-
deling of kom gewoon genieten van het 
landschap.

Bekijk hier het  
volledige programma: 



24 

HEILIG BLOEDPROCESSIE
zondag 12 en 19 juni: Heilig Bloedprocessie
woensdag 15 juni: Heilig Bloedfeesten met jaar-
markt, stratenloop, kermis en volksfeest

Geschiedenis van het Heilig Bloed
In 1380 stootte priester Eligius van den Aker 
per ongeluk de kelk met witte wijn om, terwijl 
hij de mis opdroeg in de kerk van Boxtel. De wijn 
vloeide over de altaardoeken en kleurde onmid-
dellijk rood. Dit was onmiskenbaar het bloed van 
Christus. Pas op zijn sterfbed biechtte Eligius het 
mirakel op. De altaardoeken, die hij al die tijd 
verborgen had gehouden, werden opnieuw over-
gebracht naar de kerk van Boxel. In 1652, omwil-
le van de godsdiensttroebelen, werden de doeken 
naar Hoogstraten - in het katholieke zuiden - in 
bewaring gebracht. Op 26 mei 1652 ging hier de 
eerste processie uit. Een traditie die tot op de dag 
van vandaag in ere wordt gehouden.

ZOMERZOEKTOCHT  
DAVIDSFONDS
dinsdag 21 juni t/m  
woensdag 21 september

Hoogstraten, Baarle-Hertog-Nassau en  
Merksplas verwelkomen je voor de 
36ste zomerzoektocht van het Davids-
fonds. De zoektocht bestaat uit twee 
wandellussen. In het verkooppunt van 
VisitHoogstraten koop je het pakket met 
de formulieren en een gratis streekgids.

Blijf slapen!
Neem de tijd en maak er 
een ontspannen weekend-
je weg van. Geniet van de 

zoektocht, proef de tongstrelende crea-
ties van de Hoogstraatse chefs en kruip 
moe maar voldaan onder de wol in één 
van de Hoogstraatse logeeradressen. 
Reken maar dat zij je in de watten zullen 
leggen. En na een verkwikkende nacht-
rust en een deugddoend ontbijt ben je 
ongetwijfeld klaar voor ronde 2 van de 
zoektocht. Die mooie prijzen liggen al-
vast binnen handbereik.
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ANTILLIAANSE FEESTEN
vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus

Het tweede weekend van augustus zijn De Blauwbos-
sen in Minderhout het decor voor één van de groot-
ste Caraïbische festivals in de wereld. De Antilliaanse 
feesten combineren een exclusief muzikaal program-
ma met een prachtige locatie en duizenden dansende 
mensen uit alle windstreken. De nachten zijn er zwoel, 
de cocktails vloeien rijkelijk en er wordt gedanst tot in 
de vroege uurtjes.

Logeertip: Tot de ochtenduurtjes dansen 
en cocktails drinken met je beste vrien-
dinnen? Gewekt worden met een lekker 

ontbijt, zalig niks doen en relaxen om ’s avonds klaar 
te staan voor ronde twee? Vanuit B&B Bergenhof ver-
trek je met de fiets naar de Blauwbossen. Die extra 
cocktail kan dus heus geen kwaad.

HOOGSTRATEN IN 
GROENTEN & BLOEMEN
zaterdag 17, zondag 18 en  
maandag 19 september

Met ‘Hoogstraten in groenten & bloe-
men’ wordt in Hoogstraten de zomer 
symbolisch afgesloten. Het hele cen-
trum wordt omgetoverd tot een indruk-
wekkende openluchttentoonstelling 
met verrassende en driedimensionale 
creaties in bloemen, groenten en fruit.

BOURGONDISCHE 
BIERWANDELINGEN
vanaf zaterdag 1 oktober

Drie ingrediënten: fikse winterwan-
deling, comfortfood en lokale bieren 
geselecteerd door de Hoogstraatse 
biersommelier.
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Avontuur & Spelplezier
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.

RECREATIEDOMEIN DE MOSTEN

In recreatiedomein De Mosten worden dromen omgezet in eindeloos spelplezier. Maak je klaar om 
te ravotten in het bos, om te glijden en te klauteren in de speeltuin en om te splashen in de zwem-
vijver met waterspeelplaats. Sla een balletje op de minigolfbaan of smash de bal uiterst precies 
over het beachvolleynet. Kom op adem op de ligweide, aan de strandbar of in de Treehouse Bar. 
Energiepeil terug op groen? Dan begin je gewoon opnieuw…

2018-2023
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VOOR HOOGVLIEGERS EN AVONTURIERS

Hou jij van hoge pieken? Ben je niet bang van stunts? Jij 
durft elke coole uitdaging aan? Mooi zo! Dan ben jij de durfal 
die ze aan de watersportvijver van Goodlife Cablepark of in 
het klimpark graag zien komen. Klimmen, suppen, water- 
skiën of wakeboarden vink je af van je bucketlist, terwijl je 
lief, je ouders of je kleine zusje vol bewondering toekijken 
vanuit de strandbar.

AWEL? WAAR ZITTEN DIE SCHAPEN NU?

BEESTENBOEL

Kom alpaca’s aaien. 
Kom hangbuikvarkens voederen. 
Kom golfen tussen de koeien. 
Kom wandelen met de schapen.
Kom mekkerende babygeitjes  
bewonderen.
Kom kakelen als een kip.
Kom reeën spotten in het bos.

Kom gewoon af!
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ETEN  
& DRINKEN
Smaakmakers
Hoogstraten staat bekend om haar culinair meesterschap. Met hoogstaande 
Hoogstraatse producten schotelen topchefs je de verrukkelijkste gerechten 
voor. Verfijnde gastronomie, culinaire smaakmakers en topkwaliteit drijven 
onze ‘meesters’ tot vakmanschap van de bovenste plank. Geserveerd met 
een brede glimlach en overgoten met de gekende Hoogstraatse gastvrijheid 
wordt elke maaltijd in Hoogstraten een ware belevenis. Kom proeven.
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Zelf aan de slag

De smaak van Wortel-Kolonie

Clochard Gin-Tonic

 › 5 a 7cl Clochard Gin
 › Schweppes Pink Pepper 
 › Garnituur: schijfje(s) Bergamot,  

jeneverbessen of takje tijm
 › Grote ijsblokken

Proef de Clochard gin op een zonovergoten 
Hoogstraats terras of haal je eigen fles aan  
de onthaalbalie van VisitHoogstraten.

Blauwe Bessen Boost

Alcoholvrije mojito met blauwe bessen,  
limoen en munt

 › 150 ml blauwebessensap  
van Local Harvest

 › 150 ml spuitwater
 › 1 handvol blauwe bessen
 › 1 limoen
 › blaadjes munt
 › 1 el honing van de Sint-Ambrosius gilde
 › ijsblokjes
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Lekker lokaal lunchen:  
Croque Hoogstraten

Voor 4 goudbruine croques:

 › 8 sneden wit brood
 › 2 appels van Fruitbedrijf  

Stoffels-Van Baelen
 › 8 sneetjes mosterdkaas van  

De Meirhoeve
 › 8 sneetjes hesp* van hoeveslager  

Den Boergondiër 
* Of zonder hesp als je voor een  
vegetarische versie kiest.

 › 2 eetlepels Hoogstraatse  
kiwibesstroop 

Zalig ontbijten
Om je dag in Hoogstraten perfect in te zetten, 
start je best met een heerlijk ontbijt. In Hoogstra-
ten vind je verschillende adressen die je tijdens  
de week of in het weekend ’s morgensvroeg al 
verwennen met een lekkere en gezonde maal-
tijd. En vergeet dat glaasje bubbels niet.

Reserveer vooraf jouw ontbijttafel bij: 
 Bistorbar De jachthoorn, Hoogstraten 
 Knechtjeshuis, Hoogstraten 
 Koffiehuis Martens, Meersel-Dreef
 Krox, Meer
 Ladorée, Hoogstraten
 Le Chaupain, Hoogstraten
 Maison Thirion, Hoogstraten
 Manifest, Hoogstraten
 Toast, Hoogstraten
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WIT WIJNTJE? 

“De Muscaris druif werd in 1987 door het Freiburg wijninstituut ontwikkeld. Het is een kruising van 
de Solaris en de Muskateller. Met dit type druif maak je fruitige en zeer aromatische wijnen met 
een mooie aciditeit en frisse en gebalanceerde smaak.”

Aan het woord is Charis Kamoen. Samen met haar man Paul Depauw belanden ze in 2005 
in Hoogstraten. Ze leren er Steve Schrijvers en zijn vrouw Leen kennen en ze beslissen 
om samen hun droom na te jagen: een eigen wijndomein. Wijndomein Hoogstraten werd 
even later boven de doopfont gehouden. En daar wil VisitHoogstraten alles over weten.

VisitHoogstraten: Een eigen wijndomein? 
Hoe begin je daaraan?
We zijn bescheiden gestart met 450 stokken 
muscaris. In 2020 hebben Paul en ik de wijn-
gaard overgenomen en in 2021 hebben we nog 
eens 2100 stokken bij geplant. Binnenkort kan 
Wijndomein Hoogstraten haar eigen lokaal ge-
produceerde méthode traditionelle aanbieden.

VisitHoogstraten: Belgische wijnen win-
nen meer en meer aan terrein. Van waar 
die sterke evolutie, Charis? 
De sector is de laatste jaren enorm geprofessi-
onaliseerd. Dor de commercialisering van wijn 
en het steeds hogere kwaliteitsniveau toont 
de consument meer en meer belangstelling 
voor de Vlaamse wijnen. De zogenaamde ‘Cool 

Climate Wine’s liggen zeer goed in de markt. 
Zowel bij de pers als bij de wijnsommeliers. 
Het zijn wijnen van het lichtere type met een 
subtiele smaak. Ze bevatten minder alcohol, 
vertonen een hogere zuurtegraad en worden 
vaak gecombineerd met kruidige en bloemige 
toetsen. 



VisitHoogstraten: Hoe lang duurt het  
proces?
We volgen de klassieke methodes bij het ma-
ken van onze wijn. Dit duurt langer, maar we 
moeten dan geen kunstmatige producten toe-
voegen. Het duurt een jaar voordat de druiven 
rijp zijn, nadien duurt het wijnmaakproces nog 
eens een jaar. Wanneer we er voor kiezen (zoals 
met de oogst van 2021) een natuurlijk bruisen-
de wijn te produceren duurt het minimaal nog 
een jaar extra voor deze op de markt kan ko-
men. Vandaar dat je nooit wijn kan kopen van 
het jaar waarin we ons bevinden.

VisitHoogstraten: Wat maakt je trots op 
Hoogstraten? 
De uitstraling van Hoogstraten en haar dorpen 
is in de wijde omgeving ongeëvenaard. Veel 
toeristen komen hier graag op bezoek. De 
aardbeien zijn intussen natuurlijk wereldbe-
kend, maar er zijn nog heel wat andere lokale 
producenten die heerlijke en eerlijke produc-
ten maken. Je kan hier fantastisch wandelen 
en fietsen, er zijn boeiende bedrijven om te 
bezoeken en wie kan er nog zeggen dat ze 
maar liefst twee Unesco Werelderfgoedsites 
hebben? Ik ben maar al te graag een trotse 
ambassadeur.

VisitHoogstraten: Daar klinken we op.  
We hebben hier toevallig nog een  
heerlijke fles witte wijn staan… 
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Op zoek naar een origineel cadeau of gewoon 
als verwennerij voor jezelf? 
Kijk op  www.visithoogstraten.be voor het 
volledige aanbod Hoogstraatse producten en 
ontdek ‘de smaak van Hoogstraten’. 
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OVERNACHTEN
Om ten volle van de Hoogstraatse troeven te kunnen genieten, trek je 
liefst enkele dagen uit. Hoogstraten biedt verschillende overnachtings-
mogelijkheden. 

Een actieve vakantieboerderij met het hele gezin, een nagelnieuw hotel in het bruisende 
stadscentrum, pittoreske B&B’s in een zalig rustig groene omgeving of paalkamperen mid-
denin Unesco Werelderfgoed? In Hoogstraten kan het allemaal. Wat je ook kiest, de Hoogs-
traatse logeeradressen leggen je graag in de watten.
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BLIJF GERUST WAT LANGER!

Logeertip: Gewekt worden door 
de bronzen stembanden van de 
Sint-Katharinakerk? 

In de schaduw van de Sint-Katharinatoren 
staat Hotel De Jachthoorn. In dit nagelnieu-
we hotel in het bruisende stadscentrum is het 
zalig wegdromen en relaxt ontwaken. 

“Wat een fijn verblijf:  
comfortabele kamer, vers en uitge-

breid ontbijt en vriendelijke ontvangst, 
zowel door zaakvoerders en personeel. 

Een aanrader voor wie de streek per 
fiets of te voet wil verkennen!”

Gwendy uit Brussel

Logeertip: Een heerlijk lang  
intiem wandelweekend? Vanuit 
B&B Mjeels Pierke wandel je zo  
Den Elsakker in. 

 
“B&B Mjeels Pierke is een mooie,  

propere B&B met zeer gastvrije, sym-
pathieke eigenaars. Rustig en centraal 

gelegen op de grens van België en 
Nederland. Veel fiets- en wandelmoge-
lijkheden. De kamers zijn ruim en mooi 

ingericht. Het ontbijt was lekker en 
uitgebreid. Een aanrader!”

Sandra uit Nederland
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Logeertip: Wandelweekend met 
de oud-leiding en de hele kroost? 
Waan je even weg van de wereld in 
vakantiewoning De Spreekkamer 
in Meerle. 

 
“Mooi gerenoveerde dokters-

woning met veel authentieke elementen. 
Veel ruimte binnen en buiten. Goed uitge-
ruste keuken en spelmateriaal voor kin-
deren. Enorm genoten met alle gezinnen. 
Zalig om de vogels te horen fluiten in de 
hangmat achteraan in de tuin.” 

Miranda uit Mechelen

Ontdek meer logeeradressen op 
www.visithoogstraten.be
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MEEST  
NOORDELIJKE  

PUNT VAN BELGIË

Fotografie: © Alpacaboerderij Hoogstraten | Kempens Landschap – J. van Leuven | N.J. Kanyachalao |  
Toerisme Provincie Antwerpen | M. Van Geel | J. Vandamme | W. Van der Linden | W. Verschraegen | P. Wuyts 

V.U. Stad Hoogstraten

TOM WAES  
ACHTERNA
Op zoek naar het meest  
noordelijke punt van België.

HET BORD VAN HET  
MEEST NOORDELIJKE  
PUNT VAN BELGIË

Je staat voor het bord van het meest noordelijke punt 
van het land. Het punt zelf ligt nog een beetje verder,  
maar we hebben het bord hier gezet.  
Zo kan je met het meest noordelijke pintje van het land, 
uit het meest noordelijke café van ons grondgebied, 
rustig een beetje lezen over het meest noordelijke punt 
van België.
Niet dat er veel over te lezen valt.
Er staat een grenspaal in iemand zijn tuin en je kan 
nergens in ons land noordelijker geraken dan daar.  
Voilà, dat is het: de Noordpool van België als het ware.  
En jij hebt de moeite gedaan om tot hier te komen.  
Chapeau, je bent een poolreiziger.

En vooraleer je denkt:
‘Die van Hoogstraten zijn zeker helemaal het  
noorden kwijt met hun onnozel bord?!’

Neenee, we weten perfect waar het is.
Het is hier 2137 aardbeienbakjes naar links.
(Da’s 342 meter.)
(Maar zo tellen wij hier.)

VisitHoogstraten 

Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

VOLG ONS OP
   @visithoogstraten


