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VOOR JE VERTREKT: Er zijn oude buurt- en voetwegen en trage wegen

Oude buurt- en voetwegen, soms ook zandwegen, kerkwegels of richtpaden genoemd, werden in vroegere
tijden meestal gebruikt door voetgangers om de kortste, meest gerichte weg te nemen naar een ander
kerkdorp, een kapel of een ander belangrijk eindpunt.
De meeste buurt- en voetwegen werden in 1841 opgetekend in de Atlas der Buurtwegen, met onderscheid
van twee soorten wegen. De ‘karsporen’ werden Chemins genoemd in de Atlas, minstens 3 meter breed.
De voetwegen of ‘smalsporen’ Sentiers, gemiddeld 1 à 2 meter breed. Al deze buurtwegen zijn openbaar,
m.a.w. ze mogen door iedereen gebruikt worden, ook al is de grond soms eigendom van een particulier.
Deze mag de doorgang niet belemmeren. De gemeente is de wegbeheerder, houdt toezicht op deze paden
en zorgt tenslotte ook voor het onderhoud ervan. De meeste Chemins werden trouwens in de 20ste eeuw, o.a.
door de komst van de auto, verhard en verbreed als gemeentewegen. Zoals bv. de Kerkstraat en de Hazenweg.
Feitelijke buurtwegen, zijn buurt- en voetwegen die later ontstonden in het landschap, na 1841. Het zijn ook
paden met een openbaar karakter. Dit doordat ze dertig jaar of langer door iedereen gebruikt werden, waarna
ze definitief een openbaar statuut hebben verkregen. Ze kunnen niet zomaar worden afgesloten. ‘t Groen
Paadje, ’t Heimeulenpad en het Elsakkerpad in Meerle zijn drie perfecte voorbeelden van feitelijke buurtweg.
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal: op
het platteland, in een dorpskern of verkaveling. Zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een
trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.
Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden
en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.
Wat is er nl. leuker dan een fietstocht op zondag, of een ommetje te voet of een avontuurlijke
mountainbiketour langs trage wegen? Bovendien zijn deze wegen vaak historische verbindingen met
een uniek verhaal en een boeiende geschiedenis, zoals je verderop in deze folder kunt ontdekken !

De Atlas der Buurtwegen dateert uit 1841 en is tot vandaag een
wettige basis voor het behoud en herstel van buurt -en voetwegen.
In deze Atlas werden alle paden per dorp minutieus opgetekend. Op deze illustratie, een fragment uit de
Meerlese Atlas der Buurtwegen, zie je het Uilekotsche Pad (Sentier n° 32) duidelijk gemarkeerd (in groen
het deel dat nog steeds openbaar is, in rood het deel dat werd afgeschaft door de ruilverkaveling). De namen
van alle paden, zowel buurt- als voetwegen, werden in deze Atlas genoteerd, net als hun breedte en lengte.
2.

1. De KRUYSWEG

De Kruysweg (chemin nr. 22 in de Atlas), is een typisch voorbeeld van een buurtweg. Hij loopt van de
Chaamseweg naar de Ulicotense Weg. Halfweg kruist hij ’t Rondeel of de Rondeelweg (vroeger het eerste
deel van het Uylekotschepad). De buurtweg van weleer, volgens de Atlas drie meter breed, veranderde
stilaan tot een smalspoor dat de beide voetbalvelden van KFC Meerle doorsnijdt, net als het
supportersafdak van deze voetbalclub. Vanaf het voetbalplein is het karspoor drie meter breed gebleven.
Bij de aansluiting aan de Ulicotenseweg is de bedding in de loop der jaren verlegd.
Volgens een dorpslegende over “het verdronken kerkhof” zou men halfweg de Kruysweg destijds de
allereerste kerk van Meerle geprobeerd hebben te bouwen: “Er was iets vreemds aan de hand met de grond,
want iedere nieuwe werkdag bleek wat de dag voordien was gebouwd ‘verdwenen’. Tot er op een dag op de
bewuste plek een ‘teken’ stond dat wees in de richting van de plaats waar de huidige kerk staat. Toen heeft
men op die plek (nl. het gemeenteplein) de kerk gebouwd.“

2. VOETWEG IN DE KIJKER Het UYLEKOTSCHE PAD
Het Uilekotsche Pad (sentier nr. 32 in de Atlas), is een
typisch voorbeeld van een voetweg, smalspoor of sentier.
Het liep in de ‘Atlastijd’ van de dorpskom (nu de Rondeelweg naast de
kleuterschool) helemaal tot aan het afgelegen gehucht Leembeek, nu nog
te herkennen in de gelijknamige straat. Je kan de ligging van toen goed
zien op de voorgaande bladzijde (kaderstukje: ‘de Atlas der Buurtwegen’).
Tegen het einde van de 19de eeuw, verdween het laatste deel van deze
voetweg, vanaf de Elsakker tot aan de Leembeek, in het hertekende
drevenpatroon op het domein van de familie Voortman. Dit laatste deel,
vanaf Elsakker en ’t Slikgat,
raakte daardoor meer en
meer in onbruik. Tot het
door de ruilverkaveling op 2
december 1985 definitief
werd afgeschaft.
Vanaf eind jaren ’90 werd
het pad sluiks ingenomen bij
het akkerland. En de laatste
jaren herrees het, voor een
deel althans, als kronkelpad
in een maïsdoolhof. Hoogste
tijd dus om het pad nu haar
openbare bestemming te
terug te geven.
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3. Het ELSAKKERPAD

Fragment uit de topografische kaart Vandermaelen (+/-1850)

Het Elsakkerpad is een feitelijke buurtweg (karspoor) dat het Uilekotsche Pad verbindt met de noordelijk
gelegen Elsakker. Deze trage weg komt al voor topografische kaarten van begin 20ste eeuw, zoals je op
bovenstaande afbeelding (uit 1928) duidelijk kan zien. Van eind jaren ’90 tot vorig jaar maakte deze buurtweg deel uit van het Mgr. Eestermanspad, een wandelroute uitgegeven door VVV Hoogstraten. Sinds vorig
jaar, met de opening van het wandelknooppuntennetwerk, is de wandelroute van het Mgr. Eestermanspad
gewijzigd. De feitelijke buurtweg, het Elsakkerpad, bestaat nog steeds en kan vrij bewandeld worden!

4. DE BOSPADEN en -DREVEN (op het domein van Van den Boogerd en Den Rooy)

Per hoge uitzondering loopt de route vandaag, de Dag van de Trage Weg, over deze bospaden en -dreven
met een privaat recht van doorgang. Dit wil zeggen: enkel zij die toestemming krijgen, mogen over deze
paden wandelen. Terwijl de acties van Trage Wegen Hoogstraten en de Dag van de Trage Weg gericht zijn op
het herstellen van het openbaar en publiek recht van doorgang. Waarom toch deze route langs privéterrein?
Deze dreven en bospaden kunnen nl. voor de wandelaar en recreant een geweldige meerwaarde bieden in
het trage wegennetwerk van Meerle. Het bosdecreet maakt het mogelijk om bepaalde dreven toch toegankelijk te maken voor wandelaars waardoor een ommetje of wandellus –zoals nu- zonder voorafgaand
akkoord mogelijk wordt. Misschien een hint aan de eigenaars of belangenverenigingen van wandelaars?

5. “ACHTER DE TUINTJES”: HET HEIMEULENPAD
Het Heimeulenpad is een perfect
voorbeeld van een onverharde
feitelijke voetweg (smalspoor). Dit
paadje ontstond wellicht eind 19 de
eeuw, als toegangsweg om achterin
de tuinen van de huizen in de
Kerkstraat te komen. Het pad
verbindt de Heimeulenstraat met de
Dalweg. (lees verder op blz. 5 – zie
inlegvel met de wandelkaart)
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(vervolg punt 5.) In het voorjaar van 2008 werkte Trage Wegen Hoogstraten mee aan een reminiscentieproject
van Woon-zorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Hier kwamen foto’s van oude voetpaadjes in elk dorp
aan bod. Aan de vroegere inwoners werd gevraagd te vertellen over wat men zich herinnerde van de paadjes
in hun eigen dorp. Zo werd in Meerle het begrip “een zuiver paddeke” genoemd bij deze buurtweg, net als
“achter de tuintjes”. Een naam van dit pad kwam niet ter sprake. In de nieuwsbrief van Erfgoed Hoogstraten
(juli 2009) deed de werkgroep een oproep. Iemand suggereerde daarop om het pad ‘Heimeulenpad’ te noemen.

6. ’t GROEN PAADJE
Net als het Heimeulenpad is ’t Groen Paadje (zeg: ’t Gruun Padje)
ook een heel mooi voorbeeld van een onverharde feitelijke
buurtweg (smalspoor). Deze voetweg bestaat uit twee delen.
Deel één vertrekt op Meerledorp, ter hoogte van het Kapelletje
naast de apotheek en loopt in oostelijke richting naar deel twee
van ‘t Groen Paadje. Deel twee loopt van de Hazenweg naar de
Kerkstraat. Halfweg kruist het daar deel één (T-kruising). Dit pad
wordt ook al vermeld op de topografische kaart van 1928.
‘t Groen Paadje wordt veel door de lokale schooljeugd gebruikt,
maar ook door de overige inwoners van Meerle, om van huis naar
de winkels in het centrum te wandelen of te fietsen.

WAT ZEGT DE WET
“De inschrijving van een weg in de atlas van de buurtwegen betekent dat dit een openbare weg is,
ongeacht wie de eigenaar van de bedding is.“
“Een goed onderhouden en vlot toegankelijke buurtweg nodigt uit tot gebruik. De gemeente heeft in het
behoud van de buurtwegen een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom moeten de gemeentebesturen
erover waken dat alle paden en wegen die op gelijk welke wijze voor het publiek toegankelijk zijn, ook
effectief ter beschikking van de gemeenschap blijven en dat de paden die niet op reglementaire wijze aan
hun bestemming onttrokken worden, terug in hun oorspronkelijke staat hersteld en opengesteld worden
voor het publiek.” (Antwerps Provinciegouverneur Cathy Berx, 16-10-2012)

DAG VAN DE TRAGE WEG en de WERKGROEP TRAGE WEGEN HOOGSTRATEN
De 'Dag van de trage weg' is een actieweekend georganiseerd door de vzw Trage
Wegen. Het is gericht op iedereen die trage wegen, waaronder oude buurt- en
voetwegen, belangrijk vindt. Verenigingen, besturen en buurtbewoners slaan de
handen in elkaar om een actie rond trage wegen te organiseren. Het doel? Trage
wegen terug toegankelijk maken en mensen overtuigen van het belang van deze
paden. Ze hebben immers veel in hun mars voor niet-gemotoriseerd verkeer, bvb. als veilige fiets- of
wandelweg naar school of werk of als recreatief gebruik. Dit is zeker het geval bij het Uilekotsche Pad.
Toch blijven trage wegen een bedreigde soort door slecht onderhoud of onwettige inname. Kortom, de
Dag van de Trage Weg biedt dé gelegenheid om aandacht te vragen voor deze kwetsbare wegen. De
Werkgroep Trage Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten, die deze actie organiseert met ondersteuning van
de stad Hoogstraten en in samenwerking met KWB Meerle, is lid van de landelijke VZW Trage Wegen.

MEER WETEN ?
SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF:
tragewegenhoogstraten@gmail.com
WWW.ERFGOEDHOOGSTRATEN.BE: doorklikken op ‘Oude Voetwegen’
JE VINDT ONS OOK TERUG OP FACEBOOK: zoeken op: ’Trage Wegen Hoogstraten’ !
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LANGS TRAGE WEGEN IN MEERLE: de wandelroute op de DAG VAN DE TRAGE WEG
VERTREK & AANKOMST
GEMEENTEPLEIN MEERLE
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HANDLEIDING PLAN
Wandelroute
Richting
Nummer van een trage weg met de uitleg
Voetweg in de KIJKER
Eénmalig toegankelijk op 19 10 2014
Verkorte wandelroute na 19 10 2014
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