
Hoogstraten
in groenten & 
bloemen

Met ‘Hoogstraten in groenten & bloemen’ wordt  
in Hoogstraten de zomer symbolisch afgesloten.  
Het hele centrum wordt omgetoverd tot een in-
drukwekkende openluchttentoonstelling met ver-
rassende en driedimensionale creaties in bloemen, 
groenten en fruit.

Hoogstraten in groenten & bloemen is ontstaan in 1999 
naar aanleiding van de opening van het pas gerestaureer  de 
Begijnhof. Toen al was duidelijk dat de formule geslaagd 
was: kijken en wandelen langs een kleurrijke en artis
tieke Vrijheid, verrassende kunstwerken in natuurlijke 
materialen, vele kleine en grote winkels, de beschermde 
lindebomen, gezellige terrassen én… veel volk. 

Geen wonder dat dit Hoogstraatse evenement is uitge
groeid tot een vaste traditie die jaarlijks tienduizenden 
kijklustigen naar Hoogstraten lokt.

Florale 
openlucht- 
tentoonstelling

=
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Hoogstraten in groenten 
& bloemen is een florale 
openluchttentoonstelling 
van een dertigtal creaties 
bestaande uit groenten, 
bloemen en fruit.

WAAR &
WANNEER
Centrum Hoogstraten: Vrijheid, 
Heilig Bloedlaan & Begijnhof.
Derde weekend van september. 
Doorlopend vanaf vrijdagavond 
18 uur tot en met maandag
avond. 

TOEGANG = GRATIS
Hoogstraten in groenten & bloe
men is een gratis evenement. Dit 
kan enkel dankzij de belangeloze 
inzet van ontwerpers en vrijwil
ligers, maar ook dankzij de ver
schillende sponsors. Ongeacht 
hun grootte of inbreng: voor stad 
Hoogstraten & VVV Hoogstraten 
zijn ze allemaal van onschatbare 
waarde. De organisatie wenst 
hen dan ook uitdrukkelijk te 
bedanken.

ORGANISATIE
Hoogstraten in groenten & 
bloemen is een organisatie van 
VVV Hoogstraten met steun van 
stad Hoogstraten, Coöperatie 
Hoogstraten, Special Fruit en 
Impuls Media. Met dank aan vele 
andere sponsors.

INFO
VisitHoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

+32 (0)3 340 19 55 

toerisme@hoogstraten.be

www.visithoogstraten.be

BEREIKBAARHEID 
Met de wagen 
Hoogstraten ligt in de provincie 
Antwerpen en is de meest noor
delijke stad van Vlaanderen. Het 
ligt op 37 km van Antwerpen en 
op 30 km van Breda. Hoogstraten 
situeert zich centraal tussen de 
autosnelwegen E19 en E34. 

Vanuit Antwerpen E19 neem je 
afrit nr. 2 in Loenhout en vanuit 
Breda afrit nr. 1 in Meer.

Tijdens Hoogstraten in groenten 
& bloemen zijn er verschillende 
verkeerswijzigingen. Je vindt de 
verkeersplannen op hoogstraten.
be/verkeershinder. 

Openbaar vervoer
Hoogstraten is via het open
baar vervoer bereikbaar met de 
bussen van De Lijn. 

Met de trein reis je tot station 
Noorderkempen in Brecht. Van 
hieruit zijn er busverbindingen 
tot Hoogstraten.

PRAKTISCH

Meer info?
www.groentenenbloemen.be

3de weekend september



Etienne Van Nyen, die jarenlang de creaties voor 
Hoogstraten in groenten & bloemen ontwierp, 
werd in 2012 opgevolgd door Tom De Houwer. 
Intussen werkt Tom samen met een wisselend 
team ontwerpers of ‘floral designers’. 

Ontwerpers

Alle kinderen worden op zondag verwacht op 
het Begijnhof waar ze naar hartenlust kunnen 
spelen, ravotten en knut selen.

Kinderdorp
De ontwerpers creëren losstaande stukken die ieder op 
zich hun eigen verhaal vertellen. Tijdens het weekend van 
Hoogstraten in groenten & bloemen viert hun passie hoog tij 
en laten ze hun creativiteit en enthousiasme los op het grote 
publiek. 

Vanzelfsprekend fungeert hun persoonlijke stijl als overkoe
pelend bindmiddel over het geheel. Maar niets weer houdt 
je er echter van om je eigen fantasie de vrije loop te laten. 
Fantasie, originaliteit en dynamiek zijn dan ook de drie  
sleutelwoorden dit je het derde weekend van september  
in Hoogstraten mag verwachten.

VOORBEREIDING 

Vaak wordt er met weinig 
middelen een maximaal ef
fect gecreëerd. De ontwer
pers gebruiken graag niet 
voor de hand liggende  ma te   
ria len, zoals bijzondere  boom
stronken, wortelstructuren, 
gietijzeren boomring en, grote 
stenen,… 

De ontwerpers worden bij gestaan door de mensen 
van de groendienst en de technische diensten van 
Hoogstraten. Zij vervaardigen de nodige frames en 
basis stukken voor de verschillende composities.

Daarna is het aan de bloemenschikkers om het 
ontwerp uit te voeren. Elke compositie wordt vooraf 
op papier uitgetekend. Voor de eigenlijke realisatie 

worden een 100tal vrijwilligers ingeschakeld. De energie en de 
synergie die uitgaat van de samenwerking met de vrijwilligers 
vormt misschien wel de aller belangrijkste factor voor het wel
slagen van een evenement van deze omvang.
Zonder hun enthousiasme, creativiteit en onuitputtelijke inzet 
zou Hoogstraten in groenten & bloemen nooit hebben kunnen 
uitgroeien tot een evenement van deze omvang en met deze 
positieve uitstraling. 

Coöperatie Hoogstraten stelt, bovenop het materiaal, 
een ruime veilinghal en koelcellen ter beschikking en 
dat is nodig ook, want er wordt gedurende vier dagen 

met man en macht gewerkt om dit gigantische project uit te 
voeren. De laatste dag worden alle composities opgesteld in het 
centrum van Hoogstraten.

Allemaal 'verloren' materialen die roepen om een 
nieuw leven.

Op het programma staan verschillende workshops waar
in de kinderen al hun energie kwijt kunnen. Ze maken er 
kennis met de grondbeginselen van het bloemschikken, 
er wordt geknutseld en er is een uitgebreid spelletjes
pakket. 

Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monito
ren. Ze helpen de kinderen bij de workshops en houden 
een oogje in het zeil.


