Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

NIEUWSBRIEF APRIL 2005

Culinaire avond : Eten,drinken en feesten in de Kempen
Op zaterdag 23 april komen alle lekkerbekken en alle erfgoedliefhebbers –zoek het verband –
samen voor een unieke uitstap in het culinaire erfgoed van de Kempen. Volksmuziek en dans
kruiden het spektakel en dat in het prachtige kader van de Hotelschool zelf, waar kok Gie
Sannen zijn jarenlange ervaring en deskundigheid in gastronomie met streekproducten zal
demonstreren.

Lees maar even wat er zoal aan bod zal komen:
Aperitief met een biertje
Spiesje met gemarineerde hoevekip
Bladerdeegstengel met gedroogde boerenham
Minibroodje met geperste kop
&
Kempense soep met schenkelvlees
&
Gebakken snoekfilet op witloof en groene kruidensaus
&
Nootjes uit het varkenshaasje met een groentestamppot
&
Luchtige rijst met aardbeien
&
Koffie met zoetjes
&
Jenever als afzakkertje

Meer moet dat natuurlijk niet zijn als je weet dat het geheel overgoten wordt met lekkere
wijnen en dat alles voor de zachte prijs van 40 €. (niet-leden : 45 €).

Inmiddels heb ik ruime verbazing op uw aller gezichten bespeurd, vooral bij het lezen van dit
uitgelezen menu en niet alleen bij het zien van de kostprijs!
Streekgastronomie? Culinair erfgoed? Bij ons moeder thuis deden we het met veel minder…
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Op tafel kwam slechts wat de eigen kweek voortbracht: het huisvarkentje was in zijn totaliteit
eetbaar en in de moestuin groeiden de rode en witte kolen, de spruitjes voor in de winter en
de patatten voor het hele jaar door.
Maar ondertussen zijn we van het arme Vlaanderen aanbeland bij de vetpotten van de
verfijnde burgerkeuken met vooral Franse inslag en in onze winkels is zowat alles uit de hele
wereld te verkrijgen en nog wel op alle momenten van het jaar.
Streekproducten zijn dus die producten die in onze regio verkrijgbaar zijn, uit eigen teelt of
door invoer al jarenlang in onze betere keukens ingeburgerd. En daarmee bedrijven we nu
“gastronomie met streekproducten”.
In ons menu vind je bovendien enkele echt traditionele gerechten en gebruiken: van het bier
als aperitiefje tot het “witteke” dat hier ter streke bij elk feest onmisbaar was. Verder de
hoevekip, de boerenham, destijds gedroogd naast het haardvuur en de geperste kop die op
geen enkele tafel mocht ontbreken.
En de snoek dan, de plaatselijke zoetwatervis bij uitstek, die we in de Mark nog konden
vangen door een strop zachtjes over hem heen te schuiven om hem zo uit het water te
wippen.
En de aardbeien mogen natuurlijk niet ontbreken in ons culinair erfgoed, al groeiden ze van
het kleine bosaardbeitje uit tot de huidige kanjers.
Rijst daarbij? Rijstpap is nog ouder dan wij allemaal samen, al aten we die dan het liefst met
bruine suiker.

We gaan ervan uit dat je dit festijn niet zal willen missen. Je hoeft (nog) geen lid te zijn van
onze vereniging om welkom te zijn: dit is een uitstekende manier om kennis te maken met
een nieuwe ent aan onze erfgoedboom: ons culinair erfgoed !

SCHRIJF U NU IN VOOR 10 APRIL DOOR OVERSCHRIJVING VAN 40 € (45 € VOOR
NIET-LEDEN)

OP

REKENINGNUMMER

646-2206140-83

VAN

VZW

ERFGOED

HOOGSTRATEN.
INDIEN U OOK HET LIDGELD NOG NIET BETAALD HEEFT, GELIEVE DIT ZO SNEL
MOGELIJK TE DOEN. HET LIDGELD BEDRAAGT 10 € (INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP)
OF 15 € (GEZINSLIDMAATSCHAP).
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Bezoek aan de Sint-Salvatorkerk te Meerle
Na een buitenrestauratie die enkele jaren geleden beëindigd is, staat dit juweeltje van een
kerk in het idyllische dorpscentrum van Meerle te pronken en wakkert het bij elke
voorbijganger het gevoel voor schoonheid aan. Deze kerk heeft alle stadia van de gotiek
bewaard, nl. de vroeg-gotische delen van de toren, de midden-gotische middenbeuk. En
Antoon de Lalaing steunde de vernieuwing van het koor en de dwarsbeuk in laat-gotische
stijl. Een sluitsteen met zijn wapenschild bevestigen zijn invloed.

Na verwoesting in 1604 werd ze in de loop van de 17de en 18de eeuw geleidelijk terug
hersteld en heraangekleed met waardevolle altaren, lambriseringen en ander meubilair. Ook
vermeldenswaardige schilderijen uit de 16de tot de 19de eeuw kan men er bewonderen.
In 2000 werd een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd in deze kerk op o.a. de architectuur,
het meubilair, de muurdecoratie en beelden.
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Zondag 17 april – Erfgoeddag
Een nieuwe bestemming voor de boerderij in Wortel-kolonie
Zondag 17 april is het Erfgoeddag. Op die dag kan u kennis maken met het
herbestemmingplan van Wortel-kolonie in het algemeen en de herbestemming van de
boerderij het bijzonder. U kan de boerderij bezoeken en kennis maken met alle partners die
meewerkten aan de herbestemming. Vooral het project van de ‘gezusters Somers’, een
natuureducatief centrum met “verblijfsmogelijkheden voor plattelandsklassen” staat centraal.
Komen kijken dus.
Begin maart werden de drie laatste erfpachtcontracten ondertekend. Op 7 maart werd Widar
eigenaar van het Casino en sinds 3 maart is het stadsbestuur eigenaar van een gedeelte –
ongeveer één achtste van de vloeroppervlakte - van de boerderij. Die zelfde dag werd de rest
van de boerderij in erfpacht overgedragen aan de gezusters Ilse en Greet Somers.

Mars op Wortel-kolonie
Op 1 maart 1993 wordt de wet op de landloperij afgeschaft en plaatst de federale regering
Wortel-kolonie in de etalage. Dehaene kan het geld best gebruiken om de bewuste
“Maatstricht-norm” te halen. Wanneer de initiatiefnemers van Het Convent op 26 juni 1995 op
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de hoogte gebracht worden van die plannen is het kot te klein.

“Handen-af van Wortel-

kolonie” is de naam van hun actie, die een hoogtepunt kent op 9 september 1995. Dan
stappen meer dan 2 000 deelnemers op in de “Mars op Wortel-kolonie”.

Het Convent

schuimt de ministeries af, tot toenmalig Vlaams minister president Van den Brande belooft dat
Vlaanderen de kolonie zal overnemen van de Belgische staat.
Stichting Kempens Landschap
Belofte maakt schuld en Van den Brande kan die plannen maar waarmaken dankzij de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die gans het domein onteigent, op uitzondering van de
gevangenis. Die blijft, met 19 ha ‘veiligheidszone’ er rond, eigendom van de federale
overheid. Maar gans het domein moet eigendom blijven van de Vlaamse overheid, ook al
kunnen bepaalde delen in erfpacht overgedragen worden aan privaat eigenaars.

Het

stadsbestuur en de provincie geloven in het project. Meer zelfs, op 21 november wordt de
vzw Stichting Kempens Landschap opgericht. Het is een initiatief van de provincie en de
kolonie is het eerste project, waarin de Stichting als coördinator optreedt. Het Convent houdt
de druk op de ketel tot minister Theo Kelchtermans op 29 juni 1999 Wortel en Merksplaskolonie als landschap beschermt.
De herbestemming van het beschermde domein is werk voor de ‘technische commissie’ van
de Stichting Kempens Landschap, met de stad Hoogstraten, de VLM, Bos en Groen en de
afdeling Natuur als partners. De VLM is eigenaar van 80 ha landbouwgronden, de afdeling
Natuur beheert 78 ha rond Bootjesven en Bos en Groen is eigenaar geworden van 282 ha
bossen. De gebouwen zijn eigendom van de stad Hoogstraten of van de Stichting Kempens
Landschap. Veertie n woningen werden in erfpacht overgedragen aan de bewoners.
De Widar Stichting
De stad gaf het Casino, de twee woningen er tegenover en gronden bij de boerderij in
erfpacht aan Widar, een vereniging die werkt met volwassen andersvalide mensen. Omdat
Widar ook kan beschikken over de gronden in de veiligheidszone rond de gevangenis, kan
Widar in Wortel een zelfstandige vestiging, los van de werking in Merksplas uitbouwen. Op
korte termijn zullen de woningen tegenover het Casino gerenoveerd worden en wil Widar de
feestzaal van het Casino nieuw leven inblazen. Op langere termijn wordt het Casino in zijn
vroegere glorie hersteld. Zo wil Widar de binnenkoer en de achterbouw, die in de jaren ’50
afgebroken werd, terug opbouwen.
5

Natuurpunt
De stad Hoogstraten neemt het gebouw, gelegen langs de dreef naar Bootjesven, links naast
de ingang van de boerderij in erfpacht over van de Stichting. De stad betaalt daar een
éénmalige vergoeding van 37 160,28 euro voor.
Die lokalen worden in gebruik genomen door Natuurpunt, dat er de natuureducatieve collectie
van Jan Spannenburg en vergaderlokalen zal onderbrengen. Ook de Slinger is kandidaat en
zal allicht het linker gedeelte van het gebouw in gebruik nemen.
Het project Somers
De rest van de vierkantshoeve wordt in erfpacht overgedragen aan de gezusters Ilse en
Greet Somers. Zij waren al lang kandidaat om er een kinderboerderij ‘nieuwe stijl’ uit te
bouwen. Maar ze moesten enkele jaren wachten. De Vlaamse overheid wou er aanvankelijk
zelf een groot project, een samenwerking tussen de afdeling Natuur, Bos en Groen en
Landbouw in onderbrengen. Veel plannen en beloften, maar de overheid lichtte de optie
nooit.

Op 13 mei 2003 was het geduld van de Stichting (en van het stadsbestuur) ten einde

en kreeg het project Somers alle kansen. Na een kosten-baten analyse, veel studiewerk en
een lange weg om de bouw- en milieuvergunningen te halen, werd het contract van erfpacht
op 3 maart plechtig ondertekend.

De gezusters Somers nemen de rechter voorvleugel, de

linker en de rechter zijvleugels, de hoekwoning, de woning van de landlopers, de
achterliggende stallen en het binnenplein in gebruik. Zij zullen er een centrum voor
“plattelandsklassen” uitbouwen.

Het project is gericht naar kinderen van de kleuter- en de

lagere scholen en naar kinderen op jeugdkampen, die willen deelnemen aan activiteiten op
en rond de boerderij.

Om de leerlingen te slapen te leggen worden er een 80-tal

slaapplaatsen voorzien. Tijdens hun verblijf worden er pakketten met leer- en doe-activiteiten
aangeboden, met daarnaast een ruim aanbod aan spel- en ontspanningsactiviteiten.
Het gebouw zelf wordt zorgvuldig gerenoveerd en het binnenplein wordt bij de werking
betrokken. Daar krijgen kleine landschapselementen en boerderijdieren een belangrijke
plaats.
Gans het project, zowel de renovatie, de inrichting als de uitbating is een privé initiatief. Op
Erfgoeddag kan kennis maken met de plannen van het natuureducatief centrum en de
mensen die het zullen realiseren.
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Programma Erfgoeddag Zondag 17 april
Kennismaking met de herbestemming van de kolonie in het algemeen en met de
boerderij in het bijzonder.

Er zijn rondleidingen om 11.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Een programma in samenwerking met
•

vzw Erfgoed Hoogstraten

•

Stichting Kempens Landschap

•

vzw Beestenboel

•

Natuurpunt

•

Widar Stichting

Naar aanleiding van Erfgoeddag reikt Erfgoed
Hoogstraten op zondag 17 april om 15.00 uur haar
tweede Erfgoedprijs uit. Vorig jaar werden zeven
woningen genomineerd. Elk van deze woningen
ontving een rood/wit plaatje, een variant op de
blauw/witte schildjes die de Vlaamse overheid
aanbrengt tegen de gevel van de als monument
geklasseerde gebouwen.

Op termijn wil Erfgoed Hoogstraten meer van deze
plaatjes in het straatbeeld, om de inwoners en de
bezoekers van Hoogstrate n attent te maken op het
groot aantal opmerkelijke, maar niet als monument
beschermde, gebouwen in de stad.

Dit jaar werden volgende gebouwen genomineerd:
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Herenhuis Lindendreef 56 te Hoogstraten

Arbeiderswoning Gestelsestraat 7 te Meer

8

Herenhuis Vrijheid 6 te Hoogstraten (Eglantierke)

9

Burgerwoning Van Aertselaerstraat 29 te Hoogstraten

Boerderij Terbeeksestraat 57 te Meer

10

Herenhuis/winkelpand Heilig Bloedlaan 159/161(Greenhouse)

11

Hoekwoning Heilig Bloedlaan 299 (Armiaen)

12

Herenhuis Heilig Bloedlaan 255 te Hoogstraten
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Hoeve / arbeiderswoningen Boschstraat20/24 te Hoogstraten

Dorpsmonumenten en erfgoedbeheer:
Torhout en Koksijde geven het goede voorbeeld
Op termijn wil onze vereniging komen tot een inventaris van waardevolle gebouwen en hun
erkenning als ‘dorpsmonument’. Het voorstel staat in het ontwerp van het cultuurbeleidsplan,
maar is door het college van burgemeesters en schepenen nog niet goedgekeurd.

Omdat

we het water geen tweemaal moeten uitvinden keken we bij de buren, om te zien hoe andere
steden of dorpen met hun beeldbepalende architectuur omgaan.
In TORHOUT inventariseert een groep vrijwilligers samen met deskundigen de 315 straten
die de stad telt. Men vertrekt van het boek “Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het
bouwkundig erfgoed” van de afdeling Monumenten en Landschappen.
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Alle

vermeldenswaardige

panden,

straat-

en

landschapselementen

worden

digitaal

gefotografeerd, in een uitgebreid bestand opgenomen en aan een werkfiche van de
cultuurdienst gekoppeld. Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van
Monumenten en Landschappen, van een lokale erfgoedvereniging volgt het project op onder
leiding van de cultuurbeleidscoördinator. De inventaris zal door he t stadsbestuur
goedgekeurd worden en gebruikt worden als een element in de behandeling van
bouwvergunningen.
In KOKSIJDE worden alle woningen straat per straat onder de loep genomen. Elk gebouw
krijgt een waardecijfer van nul tot vier mee. De quotering vier betekent dat het pand het
beschermen waard is. De analyse van de bestaande situatie moet het bestuur in staat stellen
om in de toekomst zorgvuldiger om te springen met het bouwkundig erfgoed. Als
kustgemeente en als toeristische trekpleister heeft Koksijde een specifieke situatie. Het is
voortdurend schipperen tussen de belangen van de inwoners en de toeristen. In de
woonwijken streeft men naar een evenwicht tussen vernieuwende architectuur en de
authentieke gebouwen, zoals de charmante cottages woningen en de modernistische
bouwwerken. Voor de dienst cultuur van Koksijde is deze inventaris niet alleen belangrijk bij
de bouwaanvragen, de inventaris wordt ook gebruikt voor het uitstippelen van wandelwegen
enz.
Een verlanglijstje voor de politieke fracties …
In oktober 2006, volgend jaar dus, moeten we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe
gemeenteraad bij elkaar te stemmen. Stilaan stijgt de verkiezing -koorts en we weten dat een
aantal politieke partijen aan hun programma werken.
Erfgoed Hoogstraten wil hen daarbij een handje helpen en zal aan elke partij een ‘Erfgoed
verlanglijst’ bezorgen. Het zijn ideeën en voorstellen die soms eenvoudig te realiseren zijn,
maar die men niet mag vergeten als men zijn programma schrijft. In één van de volgende
nieuwsbrieven komen we er beslist op terug. Nu al kunnen we enkele krachtlijnen naar voor
schuiven: het opmaken van een inventaris ‘historisch bouwkundig erfgoed’ én het opstellen
van een lijst ‘stadsmonumenten’; het heropenen en herstellen van de zogenaamde ‘trage
wegen’, unieke wandelpaden die een prachtig alternatief vormen voor fietsers; het opmaken
van een inventaris van cultuurhistorisch belangrijke grafmonumenten en een publiek private
samenwerking om ‘verloren’ graven te herstellen; het opmaken van een cultuurtoeristisch
promotieplan en de uitgave van een cultuurtoeristische gids enz.
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Toch niet afbreken zeker ? !
Hoogstraten is een stad met een centrumfunctie, een stadje met uitstraling. Wij lopen er
achteloos aan voorbij, maar mensen die naar Hoogstraten komen winkelen of een bezoek
brengen aan één van de vele eethuizen en drankgelegenheden, zijn onder de indruk van het
uniek historisch karakter van de Vrijheid.
Het zijn niet allemaal ‘monumenten’, maar het is de optelsom van de bescheiden eenvo udige
gebouwen die het beeld van de Vrijheid bepalen. Een beeld dat we met zijn allen moeten
koesteren, het is dé sterkte van Hoogstraten..

Maar… de druk op de bouwgrond is groot. Als het bestuur niet ingrijpt verwoesten we op
enkele jaren tijd het aanzicht én het karakter van het centrum.
Nu wil men de voormalige bakkerij Faes afbreken om er appartementen te bouwen. Het
bescheiden winkelpand vormt een prachtig geheel met het gebouw ernaast: De Kroon, een
als monument beschermd gebouw.
We kunnen ons niet voorstellen dat dit prachtig beeldbepalend gebouw plaats moet maken
voor een appartement, met opnieuw van die ‘mega-dakkapellen’ of dakverdiepingen met een
hoekraam al of niet met een dakje erop, als kers op de taart. Laat ons a.u.b. zorgzaam
omspringen met ons bouwkundig erfgoed.
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