Groepen
in Hoogstraten, Merksplas & Baarle-Hertog-Nassau
Land van Mark & Merkske
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Boordevol ideeën ideeën voor een boeiende daguitstap
Boordevol
voor een unieke
daguitstap

Twee Unesco
Werelderfgoedsites
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Welkom
in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau
Waar het noorden van de Antwerpse Kempen en het Nederlandse Noord-Brabant naadloos in elkaar overvloeien, vormen
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau het ‘Land
van Mark & Merkske’. In deze prachtige groene regio heeft het
verleden haar sporen op een indrukwekkende manier nagelaten. Hoogstaand erfgoed, groene kolonies en grillige grenzen
zijn drie bijzondere invalshoeken om Hoogstraten, Merkplas
en Baarle-Hertog-Nassau te ontdekken.
De Nederlandse grens is hier nooit veraf. Ideaal voor smokkelaars toentertijd, maar nog steeds eigenaardig hedendaags in
de enclaves van Baarle-Hertog-Nassau. Boeiende verhalen die
eerder al werden opgetekend door de BBC, CNN of The New
York Times.
Wortel- en Merksplas-Kolonie waren thuishavens voor de vele
landlopers uit de streek. Een project met een unieke geschiedenis. Meer nog: in 2021 werd Wortel-Kolonie erkend als Unesco-Werelderfgoed. Net zoals het Begijnhof in het Hoogstraatse
stadcentrum trouwens. Hoogstraten presenteert je dus maar
liefst twee werelderfgoedsites op haar grondgebied. Gecombineerd met de Sint-Katharinakerk en haar waardevolle verzameling 16de-eeuwse kunstschatten, wordt je dag ongetwijfeld
een voltreffer.
Maar ook bedrijven zetten graag hun deuren voor je open. Coöperatie Hoogstraten (Hoogstraten Aardbeien!), het klimpark, de
koffiebranderij of de blauwe bessen-boer ontvangen je graag
voor een bezoek. Een bezoek dat al je zintuigen zal beroeren…
Bij het samenstellen van je uitstap laten we niets aan het toeval over. Je mag er op rekenen dat de volledige uitstap tot in de
puntjes wordt verzorgd. Samen vullen we het door jou gekozen
programma volledig naar eigen wens in zodat het een onvergetelijke dag wordt.
Tot binnenkort!
Visit Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau

Inhoud
2

Welkom

3

Plan je bezoek

4

Groene Kolonies

10 Hoogstaand Erfgoed
18 Grillige Grenzen
20 Verrassende Bedrijfsbezoeken
26 Arrangementen
30 Eten & Drinken

3

Plan je bezoek
Reservatie en betaling
Bij elk onderdeel in deze brochure
staat vermeld waar je reserveert.
Algemeen geldt de regel dat je reserveert bij de dienst voor toerisme van
de respectievelijke gemeente, tenzij
het anders wordt vermeld. De contactgegevens van Visit Hoogstraten,
Toerisme Merksplas en Toerisme
Baarle-Hertog-Nassau vind je op de
achterpagina van deze brochure.
We helpen je graag verder.

Aanbod
In deze brochure vind je een bloemlezing van het aanbod voor groepen in
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau. Het is slechts een deel
van het volledige aanbod. Zoek je toch
nog net dat ietsje anders dan in deze
brochure voorgesteld? Kijk dan zeker
op www.landvanmarkenmerkske.com
waar het aanbod nog verder wordt uitgediept. Vanaf pagina 28 in deze brochure krijg je alvast een voorsmaakje.

Hoe vroeger je reserveert, hoe beter we
aan je wensen kunnen voldoen. Voor
de goede gang van zaken is het dus
wenselijk dat je minimum twee weken
vooraf reserveert. Alle onkosten worden op de dag zelf contant afgerekend.

Gidsen

Annulatie en/of wijziging
Indien je uitstap wegens omstandigheden niet doorgaat of wijzigt (bv. het
aantal gidsen), dan heb je de mogelijkheid om je reservatie kosteloos te
annuleren of te wijzigen.
De termijn hiervoor is afhankelijk van
de gemeente waar je reservatie loopt.
Als je later annuleert of wijzigt, dien je
de volledige kosten (gidsen, koffiepauzes,…) te betalen. Lees dus aandachtig
je reservatieformulier.

Verantwoordelijkheid
De organisatie, noch de door hen aangeduide gidsen, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen of schade, berokkend aan
de deelnemers of aan derden.

PRIJZEN

Onze gidsen zijn niet
de eersten de besten.

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

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 met 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.

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

> Voor de meeste onderdelen geldt het basistarief van € 60 per gids voor
een rondleiding van 2 uren. Elke afwijking hierop wordt per onderdeel
vermeld.

= kindvriendelijk

= rolwagenvriendelijk

© Raf Ketelslagers
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Groene Kolonies
Een uniek landschap, een uniek project

UNESCO
WERELDERFGOED
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gevangenis Wortel

Koloniën van weldadigheid
Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn plekken met een heel bijzonder verhaal.
De ‘koloniën’ werden in de Nederlandse
tijd opgericht als Koloniën van Weldadigheid, samen met 5 zusterkolonies
in Nederland. Het was een innovatief
project voor armoedebestrijding dat
grote internationale interesse wekte.
Via de oprichting van landbouwkolonies hoopte men het leven van arme
mensen terug op de rails te zetten.
Er waren twee soorten van zulke kolonies, elk met een typisch landschapspatroon: 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 19de 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 samenwerkingsverband 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.
De bekroning van Wortel-Kolonie tot
Unesco Werelderfgoed in 2021 is de
ultieme erkenning voor dit bijzondere
project.

Rondrit Wortel- en Merksplas-Kolonie
Reserveren: Visit Hoogstraten
of Toerisme Merksplas
Duur: 2 of 3 uur
Rondrit met eigen autocar.
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tip!
Het bezoekerscentrum en de
gegidste wandeling ‘Kolonie 5-7’
of de rondrit vormen samen de
ideale opstap voor een verdere
verkenning van het bijzondere
landschap.

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 met gegidste wandeling ‘Kolonie 5-7’
Waarom zijn de Koloniën van Weldadigheid zo uitzonderlijk? Je komt
het allemaal te weten in het 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 Wortelen Merksplas-Kolonie.
Filmpjes en foto’s, uitgebreid kaartmateriaal en heel veel persoonlijke
levensverhalen nemen je mee naar 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 ‘Kolonie 5-7’ sluit hier
naadloos op aan. Deze rondleiding
langs de meest markante gebouwen
én indrukwekkende dreven dompelt
je meteen onder in de leefomgeving
van de landlopers. Je krijgt zowel het
verhaal van Wortel- als MerkplasKolonie.

© Raf Ketelslagers

Reserveren: Visit Hoogstraten
Duur: 2 uur
www.kolonie57.be
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Gevangenismuseum
Het gevangenismuseum brengt de bredere context van de penitentiaire instellingen op de site, zowel voor landlopers als voor criminelen. Hier staat het verhaal
van straffen en misdrijven vanaf de middeleeuwen tot heden centraal. Aan de
hand van taferelen, voorwerpen, foto’s, teksten en beeldmateriaal krijg je een
beeld van het leven achter de tralies.
Aansluitend bij het gevangenismuseum kan je het Vagebondjespad volgen,
een wandeling met gids die langs de voormalige koloniegebouwen en huidige
strafinstellingen loopt. De gids brengt het decor tot leven met allerlei anekdotes
over de vele mensen die hier al verbleven.

Reserveren: Gevangenismuseum Merksplas
Periode: maart t/m november, iedere dag (uitgezonderd zondagnamiddag).
Duur: 2,5 uur, afhankelijk van het gekozen programma.
Prijs: € 6 p.p., inclusief 1 consumptie
(min.€ 90/groep, kinderen tot 12 jaar gratis indien vergezeld door een volwassene)
+ € 50 voor gidsbeurt museum (ca. 1 uur)
+ € 50 voor getuigenis cipier (ca. 1 uur)
+ € 3 p.p. Klosjaars Kramiekse* met koffie
(*vagebondjesgebak met honing, rozijnen en marsepein)
booking@gevangenismuseum.be
www.gevangenismuseum.be

Vagebondjespad
Het Vagebondjespad is een cultuurhistorische wandeling doorheen het landlopersdomein van
Merksplas, waarbij de aandacht
ook gevestigd wordt op justitie.
Een bezoek aan de gevangenis
zelf is om veiligheidsredenen 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 landlopersbegraafplaats, de natuur en de
landerijen. Ondertussen vertelt de
gids het verhaal van de vroegere
landlopers, de huidige gedetineerden en illegalen.

Reserveren: Toerisme Merksplas
Duur: 2 uur
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tip!

Combineer De
Kleine Boerderij
met Bezoekerscentrum De Klapekster
in Wortel in een
volledig verzorgd
dagarrangement.
Lees er hier
alles over:

Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’
De Kleine Boerderij maakt deel uit van de voormalige
Rijksweldadigheidskolonie.
De gebouwen en gronden werden sinds 1920 in gebruik genomen
door de toenmalig opgerichte ‘straftuinbouwschool’ die was
afgestemd op veeteelt, bijen, tuinbouw en het kweken van bomen.
In 2007 kreeg deze site een nieuwe invulling: een bijzondere
collectietuin werd gerealiseerd. Dit is het levenswerk van Jan Oprins,
plantenkweker, en het botanische testament van wijlen Harry van
Trier, de gerenommeerde botanist. Ondertussen is De Kleine Boerderij
uitgegroeid tot een project waar vele plantenbezielers hun collectie in
hebben ondergebracht.
De tuin is elk weekend open voor individuele bezoekers (€ 5,00).
Het tuincafé met -terras zijn gratis toegankelijk.

Reserveren: Plantentuin De Kleine Boerderij
Duur: 2 uur
Prijs: € 5 p.p. + € 50 voor gidsbeurt
Ossenweg 1, Merksplas
+32 (0)472 80 18 93
info@plantentuinmerksplas.be
www.plantentuinmerksplas.be
Rondleiding met gids is enkel op aanvraag
en ook mogelijk buiten de openingsuren.
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Natuureducatief bezoekerscentrum De Klapekster met gegidste natuurwandeling
In het hart van Wortel-Kolonie, in de oude landlopersboerderij, huist bezoekerscentrum De Klapekster.
Wortel is als voormalige vrije kolonie met weelderige natuur een echt
‘weldadig’ eiland. Hier voel je aan den
lijve hoe de kilometerslange regelmatige dreven rust brengen, wat ook de
bedoeling was van de oprichters van
de kolonie.
Vakkundige natuurgidsen maken je
tijdens een ontspannende natuurwandeling wegwijs in de typische fauna en
flora van het kolonielandschap.

Reserveren: Natuurpunt Markvallei
Duur: 2 uur
+32 (0) 3 383 02 08
bc.deklapekster@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/de-klapekster-hoogstraten
Welk uitzonderlijk natuurgebied van Hoogstraten
je ook induikt, je wipt er ongemerkt de grens over.
De natuur is aan beide zijden adembenemend, de
stilte is er oorverdovend en de vergezichten zijn er
eindeloos. Maar de schoonheid zit ‘em in de mix:
naaldbomen, heidevennen en sprookjesachtige
dreven met grazende schapen en schuchtere
reeën. Kabbelend water, verkoelende bossen en
weidse velden wisselen elkaar af in een authentiek
decor. Doorkruis Wortel-Kolonie, ontdek Den
Elsakker, de Chaamse Beek en de Strijbeekse
Heide. Of kies voor de vallei van het Merkske. Dit
kronkelende bijriviertje van de Mark trekt zich
van de landsgrenzen niks aan. Ook Den Rooy &
Smisselbergen onthullen hun schoonheid.
Geef je ogen de kost. Laat je op sleeptouw nemen
door de natuurgidsen en laat je verrassen.

lekkere tip!
Proef in bezoekerscentrum De Klapekster een
pittig streekbier of een ‘Wortelse Tongklever’.
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Hoogstaand Erfgoed

Sint-Katharinakerk

Kunstschatten
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.

Restauratie
De Sint-Katharinakerk bepaalt al zo’n 500 jaar de skyline van Hoogstraten. Niet verwonderlijk dat een restauratie zich dan ook opdrong. Na een
jarenlange voorbereiding werd in het najaar van 2017 gestart met de werken aan de kerktoren die volledig in de stellingen verdween. Vanaf april
2020 startten de werken aan het kerkschip. In een gefaseerde aanpak zal
het volledige exterieur en interieur van het gebouw aangepakt worden. In
deze speciale rondleiding loodst de gids je doorheen het grootscheepse
restauratieproject dat 7 jaren in beslag zal nemen.

Torenbeklimming
De Sint-Katharinakerk is exact 104,70 meter hoog. De ommegang - het
hoogste punt dat je kan beklimmen - bevindt zich op ongeveer 75 meter.
Je moet hiervoor 294 trappen overwinnen op een duizelingwekkende
wenteltrap, maar de inspanning is meer dan de moeite waard. Neem
onderweg gerust even pauze in de klokkenkamer waar je de recent gerestaureerde Hemony-beiaard kan bewonderen. Eens je boven bent, krijg
je een adembenemend panorama voorgeschoteld. In alle windrichtingen
verschijnt een indrukwekkende skyline: van de kathedraal in Antwerpen
tot de koeltorens in Doel.

Reserveren: Visit Hoogstraten
Rondleiding kunstschatten: 1 uur
Rondleiding restauratie: 1 uur
Torenbeklimming: ¾ uur
Maandag geen bezoek mogelijk
© D. Wuyts

www.sintkatharinakerk.be
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WERELDERFGOED

Begijnhof: een uniek stukje werelderfgoed
Welkom in het Begijnhof van Hoogstraten. Dit hof bood eeuwenlang bescherming 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, verschillende 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 gebruikten. Kortom, je herbeleeft een boeiend
stukje Hoogstraatse geschiedenis.

tip!
Combineer het Begijnhof met de
Sint-Katharinakerk of het Stedelijk
Museum.

Reserveren: Visit Hoogstraten
Duur: 1 uur
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Stedelijk Museum Hoogstraten

© Judith Dirven

Iedereen die benieuwd is naar de
fascinerende geschiedenis van Hoogstraten wordt in het Stedelijk Museum
Hoogstraten uitermate verwend. Het
Stedelijk Museum bevindt zich midden in het Begijnhof, erkend als Unesco-Werelderfgoed. De vaste museumopstelling voert je vanaf de recentere
geschiedenis, via kasteelheren en begijnen, helemaal tot in de prehistorie.
Een gereconstrueerde kampplaats uit
de steentijd laat je kennismaken met

de vroegste bewoning. Daarnaast zijn
er jaarlijks vier interessante tentoonstellingen, telkens met Hoogstraten
als uitgangspunt. Bij iedere tentoonstelling 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.

Reserveren: Visit Hoogstraten
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 functies
vervulde het stadhuis in de loop der
jaren? Onze gidsen leiden je rond in
het Hoogstraten van de 16de eeuw. Ze
laten je proeven van de sfeer van deze
‘gouden eeuw’ in de geschiedenis 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.

Reserveren: Visit Hoogstraten
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!

KaarsenMuseum
In het KaarsenMuseum in BaarleHertog bevindt zich de uitzonderlijke collectie gebeeldhouwde kaarsen
van Frits Spies. De kaarsen bestaan
uit pure bijenwas en zijn op natuurlijke wijze gekleurd. Met ongelooflijk
vaardige hand heeft hij, vaak tot in
de kleinste details, onderwerpen en
personen van religieuze aard gebeeldhouwd.
Het gaat hier om een absoluut unieke
kunstvorm in de vorm van driedimensionale afbeeldingen van soms meer
dan twee meter hoog.

Reserveren: Toerisme BaarleHertog-Nassau
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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De Laermolen
In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, staat de prachtig gerestaureerde Laermolen. Aanvankelijk was het enkel
een graanmolen, later was er ook sprake van een slagmolen of oliemolen voor het pletten van oliehoudende zaden.
Binnenin sta je versteld van 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.

Reserveren: Visit Hoogstraten
Duur: 1,5 uur
max. 40 personen
www.laermolen.be
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Velofun Hoogstraten

Steptours Hoogstraten
Solex rijden Baarle-Hertog

Even een actieve adempauze?
Je merkt het al: Hoogstraten, Merksplas en Baarle-HertogNassau hebben een uitgebreid aanbod om te ontdekken.
Mag het iets sneller en verken je de omgeving liever met de
zon op je gezicht en met de wind door je haren?

Geen probleem: stap op een elektrische step, huur een
elliptigo of kom solex rijden. Uitgestippelde routes brengen
je via de mooiste bezienswaardigheden, dwars door het
groene landschap naar uitnodigende terrassen.

Raadpleeg www.landvanmerkske.com voor alle mogelijkheden en formules.
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Grillige Grenzen
Wandelen in Baarle-Hertog-Nassau

Enclavewandeling
Het dorp Baarle bestaat uit de Nederlandse gemeente
Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Vaak wordt gedacht dat Baarle precies op de
grens van Nederland met België ligt waarbij ze netjes
door één straat loopt, maar de grens loopt echter
dwars door tuinen, huizen en gebouwen. De ‘enclaves’
maken van de grens in Baarle dus wel een heel complex gegeven én bovendien - zoals ze zich in Baarle
manifesteren – zijn ze écht uniek in de wereld. Een
enclave is immers een stuk grondgebied dat geheel
omringd wordt door grondgebied van een andere
staat. Wat Baarle zo uniek maakt is dat er niet sprake
is van één enclave; het zijn er dertig in totaal. Laat je
wegwijs maken door de gids die je de situatie haarfijn
uitlegt.

Dodendraadpad
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.
De gids neemt je mee langs het oorlogsmonument, het noodgemeentehuis en het lokaal
van het plaatselijke hulp- en voedselcomité.
Deze beklijvende locaties geven een beeld van
Wereldoorlog I bij de Belgisch-Nederlandse
grens.
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Wereldoorlog I Verzetspad
De grens tussen vrede en oorlog werd in de
Eerste Wereldoorlog letterlijk onder spanning
gezet. Deze wandeling brengt je langs invloedrijke locaties ten tijde van WOI. Je passeert
het nieuwe en oude gemeentehuis van Baarle-Hertog, het vroegere Belgische postkantoortje en het hoofdkwartier van de Nederlandse
commandant. Maar ook het gemeentehuis van
Baarle-Nassau, het vroegere treinstation, de
locaties van het Belgische militaire zendstation
en de soldatenbarak op Loveren. Er was de poort
bij de omheining rond Baarle centrum, de Rode
Kruispost van het Nederlandse leger en nog
verschillende andere plaatsen die aan WOI

herinneren. Nog nooit maakte een grens zo’n
groot verschil.

Reserveren: Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Duur: afhankelijk van de gekozen route
Prijs: € 60 (1,5 uur) - € 75 (2 uur)
Enclave-rondrit met eigen autocar: € 50 (1 uur)
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Verrassende Bedrijfsbezoeken

Coöperatie Hoogstraten cv
Coöperatie Hoogstraten is een wereld op zich.
In deze dynamische omgeving is er heel wat te beleven: de producenten die waken over de kwaliteit van
jouw verse groenten en fruit, de - vaak hectische klokverkoop, de bewaring van aardbeienplanten in
de koeling of de tracering van alle producten via
unieke codes. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Coöperatie Hoogstraten zet graag haar deuren
open om jouw groep achter de schermen te ontvangen en rond te leiden.
Na uitbreidingswerken en grootscheepse verbouwingen in 2020 is Coöperatie Hoogstraten nog
steeds één van de grootste veilingen van de Benelux. Jaarlijks wordt hier meer dan 30 miljoen kilo
aardbeien verhandeld. En letterlijk gesmaakt over
heel de wereld.
Bijna het hele jaar, van begin maart tot eind januari,
zijn deze lekkere Hoogstraten aardbeien te verkrijgen. Het label ‘Hoogstraten’ staat voor de volle
smaak en kwaliteit van de aardbeien. Maar hoe

wordt dit kwaliteitsmerk gewaarborgd en hoe zit het
met de controle, zodat je enkel de beste groenten en
het lekkerste fruit voorgeschoteld krijgt? Kom het
ontdekken…

Reserveren: Visit Hoogstraten
Duur: 2 uur
max. 50 personen
Bezoek mogelijk:
- april t/m september van maandag t/m
donderdag: starten om 10.30 uur of 13.30 uur
- oktober t/m maart van maandag t/m
donderdag: starten om 10.30 uur of 13.30 uur
en op vrijdag: start om 10.30 uur
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Lekkers uit de streek
Local Harvest
De blauwe bes, getooid met een vijfhoekig kroontje,
stond zovele jaren terug al hoog in aanzien bij de indianen. Deze ‘ster’bes werd volgens hen uitgezonden om
o.a. hongersnoden te verlichten. Zij gebruikten deze
bes ook als medicijn en trokken sterke aromatische
thee uit de wortels en bladeren. Kortom, niets van de
plant ging verloren.
Local Harvest is een samenwerkingsverband van lokale telers die hun producten het hele jaar rond willen
gaan vermarkten met als doel een meerwaarde uit
producten te creëren voor zowel teler als consument.
Via een circulair systeem zorgen zij ervoor dat niets
van de voeding verloren gaat. Dit resulteert in o.a.
confituur, (schuim)wijn, sappen, …
Tijdens een geleid bezoek op de plantage neemt de
bedrijfsleider je mee doorheen heel dit proces. En
uiteraard behoort een degustatie ook tot de mogelijkheden.

Reserveren: Visit Hoogstraten
Duur: 2 uur
Prijs: € 3,50 per persoon
Max. 20 personen
Bezoek mogelijk: Dagelijks (uitgezonderd op zondag)
vanaf 13 uur.
www.localharvest.be
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Wijngaard Hof van Baarle
Het Hof van Baarle is een unieke wijngaard met druiven op zowel
Nederlandse als Belgische grond. Middenin de wijngaard ligt - om het
helemaal speciaal te maken - een Belgische enclave. De druivenstokken
zijn sinds 2008 aangeplant in het landelijke gebied van Boschoven, aan
de rand van de Europese tweelinggemeente 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. Er zijn verschillende rondleidingen en arrangementen mogelijk. Je bezoekt de wijngaard en wijnmakerij onder leiding
van de wijngaardeniers, er zijn proeverijen en proefworkshops mogelijk
en uiteraard kan je nadien thuis nagenieten met een uitgebreid assortiment aan wijnen en wijnartikelen die aangeboden worden in de winkel.

Reserveren: Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Duur: 1 uur
Prijs: vanaf € 8,00 p.p.
max. 60 personen
www.hofvanbaarle.nl

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 ‘tikje’ eigenzinnigheid terug, zonder enige twijfel te relateren
aan het karakter van de brouwer. Altijd
vastberaden op zoek naar vernieuwingen en
verbeteringen in de receptuur, het proces, apparatuur en omgevingsfactoren. De brouwerij
brouwt enkele zéér speciale bieren, waaronder bieren die op houten vaten, whisky- en
wijnvaten, gerijpt worden.

Reserveren: Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 9,75 p.p., inclusief proeverij
max. 50 personen
www.dedochtervandekorenaar.be
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Taeymans Coffee Roasters
Taeymans Coffee is in Hoogstraten en omgeving al jaren een bekend
begrip. Na enkele omzwervingen in de streek, heeft Taeymans Coffee
zich in 2021 definitief in Hoogstraten gevestigd. En hoe! Sinds april
2021 is Hoogstraten een heuse koffiebranderij rijker: Taeymans Coffee
Roasters. In het nieuwe pand in Minderhout is er ook plaats voor een
showroom en een winkel. Een ideale omgeving waar je de kunst van
het koffiebranden kunt ervaren, zien én proeven. Je bent welkom in de
koffiebranderij waar Jurgen Taeymans, de zaakvoerder, je meeneemt
naar de wereld van het ‘zwarte goud’ en waar hij je laat kennismaken
met het eeuwenoude ambacht dat zich honderden jaren later verheven
heeft tot ware kunst. Want zeg nu zelf: wat is er beter dan dat perfect
geserveerde, heerlijk geurende kopje koffie om je dag mee te starten?
Jurgen brandt er zelf zijn eigen koffiesoorten. Momenteel zijn er dat
drie: premium espresso, dark roasted en Fair Trade. Hij werkt hiervoor
met zeven verschillende koffiebonen uit Zuid- en Centraal-Amerika,
Indonesië en een klein beetje uit Ethiopië. Maar Jurgen - creatieve duizendpoot – gaat ondertussen verder op zoek naar nieuwe soorten. Koffie met kaneel? Of koffie op jouw persoonlijke smaak afgestemd? Alles
kan, eens de meester aan het werk is, zijn de mogelijkheden oneindig...

Reserveren: Taeymans Coffee Roasters
jurgen@taeymanscoffee.be
Duur: 2,5 uur
Prijs: € 10 p.p.
max. 10 personen per groep - meerdere groepen tegelijkertijd mogelijk
Bezoek mogelijk van dinsdag t/m zaterdag
www.taeymanscoffee.be
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Sterkstokers: Hoogstraats huisleverancier van gins en likeuren
Het is je ongetwijfeld ook opgevallen: de laatste jaren is gin
aan een zeer steile opmars bezig. Waar de gin-tonic vroeger
eerder een doodnormale cocktail was, is het nu hét hippe
drankje dat je tegenkomt in elk café en op elk terras. En
gesmaakt door eender wie. En terecht, want niets zo lekker
als een frisse cocktail, samengesteld met geheime ingrediënten van de chef en gepresenteerd met passie en liefde
voor het product.
Bij Sterkstokers hebben ze de kunst van het ambachtelijk
stoken goed begrepen. Zaakvoerder en master distiller Thomas Cuyvers heeft het stoken in de genen. De geschiedenis
van deze familiezaak gaat ver terug. Thomas begon met
experimenteren. De eerste producten waren vooral likeuren
en elixirs, geïnspireerd op klassieke desserten als Suzette,
frangipane en honingkoek. Ondertussen is het assortiment
gevoelig uitgebreid en produceert Sterkstokers de lekkerste, maar tegelijkertijd ook de meest gedurfde, soorten gin,
jenever, vermouth, wodka, rum en likeur.
Sterkstokers is huisleverancier van Visit Hoogstraten: het
startte met het Sint-Katharina Elixir en vandaag zijn er al
verschillende gepersonaliseerde Hoogstraatse gins op de
markt. Allemaal met hun eigen Hoogstraatse ingrediënten,

exclusieve smaaksensaties en verhalen.
Ondertussen verhuisde Sterkstokers
van Hoogstraten naar Sint-Lenaerts
waar je in een gloednieuwe en hypermoderne onderneming proefondervindelijk ervaart hoe de verschillende
dranken gedistilleerd worden en hoe ze
de grondstoffen en tussenproducten verwerken. Een aromatische ontdekkingstocht staat jouw groep te wachten.

Reserveren: Sterkstokers
thomas@sterkstokers.be
Duur: 1,5 uur - enkel op weekdagen
Prijs: € 7 p.p.
max. 60 personen
www.sterkstokers.be
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Zouterover
Je kent hen vast wel: Nick & Kevin, de strafste grillmasters
van Vlaanderen, zijn neergestreken in Hoogstraten. Vanaf
de zomer van 2021 zetten ze met het ‘Zouterover Experience Center’ Wortel-Kolonie in vuur en vlam. En dat mag je
letterlijk én figuurlijk nemen. Het Zoutererover Experience
Center heeft van openfirecooking - of koken op open vuur hun handelsmerk gemaakt en het laat zich het best omschrijven als een beleefcentrum. Nick en Kevin nemen jouw
groep mee naar de keuken van weleer, waar ze hun filosofie
‘zerowaste’ omzetten in de praktijk. Ze focussen hierbij op
de korte keten, ze brengen het eten van de boerderij rechtstreeks op jouw bord en ze halen hun ingrediënten recht
uit de natuur of uit het bos. (Berkensap vers uit de boom
getapt? Jawel, geen probleem!) Het woord beleving is hier
echt wel op z’n plaats.
Maar er is meer! Het project wordt aangevuld met een sociaal luik: de pluktuin wordt gerund in samenwerking met
jongeren die nood hebben aan een time-out. Nick en Kevin,
in een vorig leven respectievelijk opvoeder en leerkracht,
geven ‘jongeren met een rugzakje’ graag de kans om mee
te draaien en positieve ervaringen op te doen. De jongeren
worden ingeschakeld in de pluktuin, in de keuken en in het

bos, waar ze meewerken aan het proces van pit tot vrucht
dat resulteert in het uiteindelijke afgewerkte product. Het
Zouterover Experience Center is een warme omgeving. En
dat komt niet alleen door het knetterende open vuur...

Reserveren: Zouterover
info@zouterover.be
Duur & prijs: afhankelijk van de gekozen formule: workshop, teambuilding of interactief diner
min 10 - max. 30 personen
Dagelijks mogelijk na afspraak
www.zouterover.be
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100% Baarle
Enclave-arrangement
Het dorp Baarle bestaat uit de Nederlandse gemeente
Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog.
Vaak wordt gedacht dat Baarle precies op de grens van
Nederland met België ligt waarbij de grens netjes door
één straat loopt, maar de grens loopt echter dwars door
tuinen, huizen en gebouwen. De ‘enclaves’ maken van
de grens in Baarle dus wel een heel complex gegeven én
bovendien - zoals ze zich in Baarle manifesteren – zijn
ze écht uniek in de wereld. Wat Baarle zo uniek maakt is
dat er niet sprake is van één enclave; het zijn er dertig in
totaal. Met dit arrangement kies je voor een dag met een
internationaal randje.
10.30

Ontvangst met 2 kopjes koffie/thee
en smokkelgebak

11.00

Rondleiding door het KaarsenMuseum,
kunst in bijenwas

12.00

Enclavelunch

13.30

Enclaverondrit met autocar of wandeling door
Baarle-Hertog-Nassau met gids

15.00

Einde programma

Reserveren: Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Prijs op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers
Dit programma is uit te breiden met een wijnproeverij
of bierproeverij.
min. 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, aan het Begijnhof
of aan de Sint-Katharinakerk. Daarom
brengt Hoogstraten haar grootste troeven
samen in een kant-en-klaar arrangement.
Hoogstaand erfgoed gecombineerd met
de wereldberoemde aardbeien? Dat levert
ongetwijfeld een boeiende dag op.

9.30

Ontvangst met koffie en lekkers

10.30

Bezoek Coöperatie Hoogstraten

		
		
		
		

Na uitgebreide verbouwingswerken zet Coöperatie
Hoogstraten haar deuren opnieuw open voor een blik
achter de schermen bij één van de grootste veilingen
van de Benelux.

12.45

Driegangenlunch

15.00

Bezoek Sint-Katharinakerk en Begijnhof

		
		
		
		
		
		
		

De gids toont je een unieke verzameling kunstschatten,
vertelt je het verhaal van Graaf Antoon en Gravin
Elisabeth, die kinderloos een manier zochten om hun
stempel op Hoogstraten te drukken en loodst jouw
groep doorheen de huidige restauratie van de SintKatharinakerk. Het Begijnhof, Unesco Werelderfgoed,
maakt de dag compleet.

17.00

Einde programma

Reserveren: Visit Hoogstraten
Prijs op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers
max. 50 personen
Mogelijk dinsdag t/m donderdag
Periode oktober t/m maart ook op vrijdag
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1.

Dat smaakt naar meer?
In deze brochure krijg je alvast een
eerste kennismaking met het uitgebreide
aanbod voor groepen dat Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau te
bieden heeft. Het gaat voornamelijk om
de hoogtepunten of de klassiekers. De
‘highlights’ die je absoluut gezien moet
hebben.
Maar misschien houdt jouw groep van
een andere aanpak? En elke groep is
anders, dus wellicht zoeken jullie een
alternatieve invulling? Of heb je eerder
het Land van Mark & Merkske al bezocht
en mag het dus net dat ietsje anders zijn?
Geen probleem! Op de website
www.landvanmarkenmerkske.com is het
aanbod nog verder uitgediept. Hier vind je
nog meer verrassende bedrijfsbezoeken,
meer straffe onderwerpen en voor ieder
wat wils: in-, ont- of gewoon spannende
activiteiten. Bekijk het hele aanbod
en maak je keuze. Visit Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau doen
de rest.

Zenuwslopend
1. Escaperoom Douanekantoor
Een race tegen de klok! Zijn jullie pienter, snel en
stressbestendig genoeg om te ontsnappen?
2. Rondrit Hoogstraten
Leun achterover en luister naar boeiende verhalen,
leuke anekdotes en sappige legendes over Hoogstraten.
3. Alpacafarm
Alpaca’s komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar aaien,
voeren en knuffelen kan ook in Baarle-Hertog-Nassau.
4. Klimpark De Mosten
Haal de waaghals in je boven en zoek het met je groep
hogerop.
5. Boerengolf
Ludieke teambuilding of groepsuitje tussen de koeien,
gewapend met een klompje aan een stok.
6. Fietsen met gidsen
Op de fiets langs kastelen, landgoederen en domeinen
van grootgrondbezitters.
7. Culinaire bierwandeling
Heerlijk ‘beer & food’ concept onder deskundige leiding van
de Hoogstraatse biersommelier.
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2.

Relaxed

4.

Hoogvlieger

3.

Zachtaardig

7.

5.

Geestig

6.

Spoorzoeker

Smaakmaker

© M. Palinckx
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Eten & Drinken

Eet smakelijk!

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 gezellige 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.

richtprijs groepsmenu

€: < €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

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

Zitplaatsen

50 personen - terras tot 28 personen

Zitplaatsen

72 personen - terras tot 34 personen

Openingsuren
			

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

Sluitingsdagen

dinsdag en woensdag

Openingsuren
			
			
			
			

maandag, woensdag en
donderdag van 8.30u tot 17.00u
vrijdag van 8.30u tot 14.00u
zaterdag van 8.30u tot 22.30u
zondag van 8.30u tot 21.30u

Sluitingsdag

dinsdag

+WC

+WC

€€
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Oud Hoogstraeten 

€€

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

Cafe De Rijkswacht 

€€

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

Zitplaatsen
			

116 personen - terras tot 100 personen
aparte zaal tot 46 personen

Zitplaatsen
			

110 personen - terras tot 120 personen
aparte zaal tot 70 personen

Openingsuren
			
			

maandag t/m zondag vanaf 11 uur
voor groepen zijn andere openingsuren
bespreekbaar.

Sluitingsdagen
			

woensdag (april t/m september)
dinsdag & woensdag (oktober t/m maart)

Openingsuren
			
			
			
			

dinsdag t/m donderdag vanaf 14 uur
vrijdag en zaterdag vanaf 12 uur
zondag vanaf 10 uur
voor groepen zijn andere openingsuren
bespreekbaar.

Sluitingsdag

maandag

+WC
+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 35 personen
aparte zaal tot 40 personen

Openingsuren
			

alle dagen vanaf 10 uur
zaterdag vanaf 17 uur

Sluitingsdagen
			
			

woensdag en donderdag
voor groepen vanaf 20 personen zijn
andere openingsuren bespreekbaar.

+WC

€€

De Bouwhoeve 
vakantie- en ijsboerderij
& teambuilding

€€

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

aparte zaal tot 35 personen

Openingsuren

groepen vanaf 10 personen op afspraak

+WC
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De Jachthoorn 
Bistrobar en hotel
Vrijheid 200 - 202
2320 Hoogstraten
+32 (0)3 314 36 13
dejachthoorn@bistrobar.be
www.bistrobar.be
Zitplaatsen
			

85 personen - terras tot 50 personen
aparte zaal tot 60 personen

Openingsuren
			

maandag t/m zaterdag vanaf 8 uur
zondag vanaf 9 uur

+WC

€€

Sushi King 
Vrijheid 208
2320 Hoogstraten
+32 (0)3 501 55 25
hoogstraten@sushiking.be
www.sushiking.be
Zitplaatsen
			

28 personen
terras tot 18 personen (zomer)

Openingsuren

dinsdag t/m zondag vanaf 16 uur

Sluitingsdag

maandag

€€
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Merksplas

Brasserie ‘t Hofeind 
Hofeinde 9
2330 Merksplas
+32 (0)14 55 29 91
info@hofeind.be
www.hofeind.be
Zitplaatsen

120 personen - terras tot 120 personen

Openingsuren
			
			

dagelijks geopend
voor groepen zijn alle openingsuren
bespreekbaar.

+WC

€

Eetkaffee in ’t Hofke 

€

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

400 personen – terras tot 130 personen
aparte zaal van 20 tot 300 personen

Openingsuren
			
			
			

woensdag t/m zaterdag vanaf 12 uur
zondag vanaf 10 uur
voor groepen zijn andere openingsuren
bespreekbaar.

Sluitingsdagen

maandag en dinsdag

+WC
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Brasserie Colonie 7 

€

Kapelstraat 10
2330 Merksplas
+32 (0)14 81 12 94
info@colonie7.be
www.colonie7.be

Restaurant De Caron 
Hofeinde 59
2330 Merksplas
+32 (0)14 70 59 78
info@decaron.be
www.decaron.be

Zitplaatsen
			

120 personen - terras tot 200 personen
aparte zaal van 45 tot 150 personen

Zitplaatsen
			

55 personen - terras tot 65
aparte zaal tot 15 personen

Openingsuren
			
			
			
			

brasserie en ontbijt: vanaf 9 uur
keuken:
maandag t/m donderdag van 11.30 tot 21 uur
vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 22 uur
zondag van 11.30 tot 21 uur

Openingsuren
			
			

dinsdag t/m zaterdag vanaf 17 uur
lunch mogelijk voor groepen vanaf
15 personen

Sluitingsdagen

zondag en maandag

+WC

€€€
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Baarle-Hertog-Nassau

Plantentuin€
De kleine boerderij vzw

Den Engel 
hotel, brasserie & outdoorfun

Ossenweg 1
2330 Merksplas
+32 (0)473 53 64 62
wout@plantentuinmerksplas.be
www.plantentuinmerksplas.be

Singel 3
5111 CD Baarle-Nassau
+31 (0)13 507 93 30
info@denengel-baarlenassau.nl
www.denengel-baarlenassau.nl

Zitplaatsen
			

70 personen - terras tot 150 personen
aparte zaal van 20 tot 200 personen

Zitplaatsen
			

250 personen - terras tot 80 personen
aparte zaal tot 250 personen

Openingsuren
			
			
			
			
			
			

april t/m oktober: woensdag t/m zaterdag
van 13 tot 17 uur
november t/m maart: woensdag
en zaterdag van 13 tot 17 uur
heel het jaar: zondag van 10 tot 17 uur
Voor rondleiding met gids zijn andere
openingsuren bespreekbaar.

Openingsuren

alle dagen vanaf 10 uur

Sluitingsdagen

maandag en dinsdag

+WC

+WC

€

© P. Wuyts
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TOT BINNENKORT!

in Hoogstraten, Merksplas & Baarle-Hertog-Nassau
Land van Mark en Merkske
www.landvanmarkenmerkske.com

Info en contact
Op de grens van België met 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.

VisitHoogstraten

Toerisme Merksplas

Toerisme Baarle-Hertog-Nassau

Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

Markt 1
2330 Merksplas

Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau

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

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

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

www.visithoogstraten.be

www.toerismemerksplas.be

www.toerismebaarle.com

Uitgave: Land van Mark & Merkske - Verantwoordelijke uitgever: A.Wittenberg, p/a Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

