Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

NIEUWSBRIEF september 2007
Geacht lid,

De komende maanden is de erfgoedagenda goed gevuld.

Op zondag 9 september

organiseren we samen met de Biebond Sint-Ambrosius een historische wandeling in Achtel.
Er is ook een tentoonstelling en oud lqndbouwalaam wordt gedemonstreerd. Die dag is het
ook Open Monumentendag. Ditmaal is het thema Wonen. Het Stedelijk museum opent dan
ook een nieuwe tentoonstelling over de Meirberg, de bekendste prehistorische
archeologische sites van Vlaanderen en organiseert er gidsbeurten.
Op zondag 7 oktober houden we onze jaarljkse uitstap. Ditmaal gaan we naar Veurne en
naar de abdij Ten Duinen. Het belooft wederom een boeiende uitstap te worden. Na het
succes van vorig jaar houden we dit jaar opnieuw een streekgastronomisch banket. Op
zaterdag 24 november 2007 schuiven we de benen onder tafel in het Spijker.

Minder goed nieuws is de geplande, maar nog niet goedgekeurde, verkaveling in de ` s
Boschstraat. In het verleden hebben we ons hier , samen met andere Hoogstraatse
verenigingen, reeds tegen verzet en we zullen dit ook nu blijven doen.
Patrick Melis,
Voorzitter

Uitstap op 7 oktober naar Veurne en Ten Duinen 1138
Op 7 oktober is het dan zover. Dan nemen we U weer mee voor een boeiende uitstap.
Ditmaal lonkt het hinterland van de kust. In de voormiddag bezoeken we het Westhoek stadje Veurne. Dit veelal ongekend pareltje met een Spaans verleden zal U ongetwijfeld
weten te betoveren. Vooral de monumenten op en rond de Grote Markt waaronder o.a.
1

huizen in Vlaamse renaissancestijl, het classicistische Landhuis, de gotische belforttoren
enz. zullen uw cultuurhart meer dan verwarmen.
Ook binnenin de gebouwen worden we verwend met prachtige sporen uit het verleden. Zo
zien we er in de verschillende zalen goed bewaarde 17e en 18 eeuwse meubelen, een
prachtige schoorsteenmantel in blauwe hardsteen met het Spaanse wapen, opmerkelijke
muurbekleding in Mechels leder en bezoeken we de voormalige rechtbank. Verder
ontmoeten we er o.a. Filips de Schone, Albrecht & Isabella, Jozef II en zijn broer Leopold.
Ook Albert I en de plaatselijke held, die de ijzervlakte blank zette en zo de opmars van het
Duitse leger tijdens WO I stuitte, zullen er ons pad kruisen.
Dit en nog veel meer wordt U in een adembenemende wandeling uiteengezet.
verkwikkende broodmaaltijd richten we onze steven naar Koksijde.

Na een

Daar worden we

binnengeleid in de wondere middeleeuwse wereld van abdijen en kloosterlingen. Abdij ‘onze
lieve vrouw ten duinen 1138’ opent zijn poorten……..
Dat het titanenwerk van de inpolderingen de verdienste is van abdijen, wist U allicht wel. En
dat vele vroegchristelijke documenten nu nog in ons bezit zijn dank zij het engelengeduld
waarmee de monniken aan het kopiëren gingen is U vast ook wel bekend.

Ten Duinen

Maar dat het net de abdijen waren (vooral Cluny, Cîteaux,) die dankzij hun ideeën van
herbronning (terugkeer naar de oorspronkelijke waarden van het christendom) er in
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slaagden om de verziekte middeleeuwse maatschappij een nieuw elan te geven is U
misschien minder bekend. (Deze kloosterlingen slaagden er bvb.ook in, door de verspreiding
van hun ideeëngoed, de ridders, die in wezen ordinaire en analfabete roofridders waren,
een hoofse moraal mee te geven.)

En had U altijd al willen weten wat nu precies Metten, Lauden, Priemen en Completen zijn of
heeft U nog steeds het raden naar wat monniken nu precies aten en hoe zij het probleem
van de seksuele onthouding aanpakten: dan mag U zeker niet ontbreken op de afspraak.
Ten Duinen 1138 is het enige museum dat het monastieke verhaal via een interactieve,
sterk uitgebouwde tentoonstelling terug tot leven brengt.
Om in monnikenjargon te eindigen: laat deze kelk niet aan U voorbijgaan en reserveer
meteen deze datum in uw agenda of beter nog: schrijf U in door storting van het
bedrag van 40 euro (voor leden, niet-leden betalen 42 euro) op rek. nr. 646-220614083 onder vermelding van “Uitstap Veurne/Ten Duinen 07/10/07”. Uw betaling kan
gebeuren tot en met 28/09/07.

Praktisch:

Vertrek aan de Pax: 8.00 uur
Voorziene aankomst Veurne: 10.00 uur
Koffie met koffiekoek
Bezoek aan de stad en zijn monumenten o.l.v. 2 gediplomeerde gidsen (specialisten ter
zake)
Middagmaal: 12.30 uur
Vertrek naar Koksijde voor een bezoek aan Ten Duinen (2 gidsen): 14.00 uur
Aanvang rondleiding: 14.30 – 16.30 uur
Terugkeer naar Grote Markt van Veurne waar we getrakteerd worden op een streekbiertje.
Einde programma en terugkeer naar huis: 18.00 uur
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Historische wandeling in A chtel i.s.m. Biebond SintAmbrosius op zondag 9 september
Vandaag de dag leiden opnieuw vele wegen naar Achtel: langs het Hoogstraatse Pad kan je
– mits nauwkeurig stuurwerk – lekker tussen de maïs fietsen en via de Sluis, de Nering of de
Bolkse Dijk kom je wel terecht in een kapelletje langs de weg of, voor de echte fietsers, in
het Bolks Heike voor een frisse pint.

Maar er is meer: sinds de heilige Ambrosius patroonheilige van de imkers is en dus ook van
de Sint -Ambrosius Biebond van Hoogstraten, is Achtel haast te klein geworden voor zoveel
fraais. Als kind werd Sint Ambrosius al bezocht door een zwerm bijen die op de lippen en de
mond van het slapende kind gingen zitten maar zonder schade aan te richten ook weer
zoemend verdwenen. Wonder! En als volwassene werd Ambrosius meteen patroon van al
wat bie of honing of nectar verzamelt. Ambrozijn of godenspijs anders gezegd.
Een en ander mag volstaan om in deze van waardevol erfgoed te kunnen spreken. Het mag
dan ook niemand verbazen dat de 60-jarige Biebond van Hoogstraten en Erfgoed
Hoogstraten, onder de gedaante van de immer actieve en expansieve Werkgroep Oude
Voetwegen, de korven hebben samen gezet om te komen tot een originele samenwerking.
Op zondag 9 september organiseert Biebond Sint-Ambrosius i.s.m. de WG Oude
Voetwegen een historische wandeling om en rondom Achtel onder het motto “Achtbaar
Achtel”.
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Vanaf 14 uur en 14.30 uur vertrekken twee groepen wandelaars onder begeleiding van Dries
Horsten en Gust Lauryssen voor een wandeling van op de Kapelberg, met bezoek aan de
Kapel van OLV van XVII Weeën en de patroon van Achtel Sint Antonius, door het gehucht
tot in de Nering en zo naar de Raam.
In de Raam bevindt zich een uniek bevruchtingsstation voor de kweek van bijen, alwaar de
(nog niet vermoeide) wandelaars kunnen genieten van een glaasje mede (= honingdrank);
Verder gaat de tocht via Keirschot en de Scheidhagen (let op de spelling), (zijnde
toponiemen die erop wijzen dat tot hier eertijds de zee reikte. Of had u nog niet gemerkt dat
we in Achtel met zeebonken te maken hebben?) opnieuw Achtelwaarts naar de Sluis nr. 3,
aloude boerderij waar de groep Falafel optreedt en waar onder het genot van
streekgerechten zoals frikadellen met kieken of rijstpap met bruine suiker met daarbij
een drankje kan nagepraat worden over “hoe schoon was toch mijn gehucht” en “waar is de
tijd” ,enzovoort.
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Terzijde kan je meeluisteren naar verhalen over het Achtel-uit-de-tijd van Louis Doms, Sus
Rauweleer en Gust Steek, over de Zwarte gaan, Bessemen en andere festiviteiten uit
vervlogen tijden, verteld door leden van de WG Culinair en ander erfgoed.
Er is verder een tentoonstelling van oud boerenalaam rond het thema ‘graan’ en infostands
van Erfgoed Hoogstraten en de Biebond.
Interesse? Als je mee wil wandelen, meld je dan aan bij Dries Horsten op zijn e-mail
horstendries@hotmail.com of telefonisch via 03/314.57.24. Ter plaatse krijg je in ruil
voor 2 € een wandelbrochure en in de Raam een drankje voor je geld.
Plus 2 gidsen natuurlijk. Op de koop toe.

Verslag lezing Diane De Keyzer
Op 15 juni 2007 had Erfgoed Hoogstraten de schrijfster Diane de Keyzer uitgenodigd een
lezing te houden over meiden en knechten, vrouwen en mannen, die in de jaren 1900 tot
1940 in dienst waren van plaatselijke nota-belen, grootgrondbezitters en winkeliers. Op
onderhoudende wijze vertelde de spreekster over de belevenissen van haar familieleden die
in die jaren gingen “dienen”. De meisjes waren veelal afkomstig van boerenfamilies. De
pastoor hoorde van de notabelen, dat er een meisje nodig was en stak zijn licht op bij de
nonnen van de plaatselijke school. Het meisje moest over bepaalde eigenschappen te
beschikken; niet dom zijn ( de conversatie ging in het Frans), goed zijn in het fijne handwerk
(al het linnengoed moest voorzien worden van de naam van de werkgever) en bovenal
discreet zijn (horen, zien en vooral zwijgen). De nonnen adviseerden de pastoor en
vervolgens kon het hoofd van de huishouding, de cuisiniere het betreffende meisje
aannemen. Dat was geen werk voor mijnheer of mevrouw.
Het meisje begon onder aan de ladder met het zware werk als fille de cuisine. Zij kon
opklimmen tot kamermeisje / fille de chambre en vervolgens femme de chambre.
Kindermeisje was ook een gewilde functie. Daarvoor mocht je echter niet te jong zijn en
diende je stevig uit de kluiten gewassen zijn. Iedere dag werd twee maal gewandeld. De
status van mijnheer en mevrouw vereiste, dat men zag, dat de kinderen aan de hoede van
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een gedegen en betrouwbaar kindermeisje werden toevertrouwd. Na verloop van tijd kon het
meisje eindigen in de topfunctie bij de notabele, de positie van cuisiniere.

De jongen doorliep doorliep een zelfde procedure. Hij bediende mijnheer en mevrouw aan
tafel met handschoenen aan, een kledingstuk dat niet door vrouwen mocht worden gebruikt.
De topfunctie voor de mannen was die van chauffeur, met de voorkeur voor hen die in
militaire dienst officieren hadden gereden. De nuttigste eigenschap van de chauffeur was
kunnen wachten. Begrijpelijk dat de chauffeur de wachttijd gaarne doorbracht in de keuken
met de cuisiniere. Zij spraken dan ook over andere za ken dan het werk. Zo werden
chauffeur en cuisiniere een koppel. Dat gaf stabiliteit in de dienstbetrekking. Het was hen
toegestaan 1 kind te hebben. De cuisiniere werd goed betaald. Zij hield de kleine kas bij.
Ook ontving zij 5% van de jaarlijkse afrekening van de beenhouwer. Een goed verzorgde dis
was belangrijk voor de status van mijnheer en mevrouw. Zij kon dan ook salariseisen stellen
en daarbij dreigen met ontslag. Mijnheer en mevrouw hadden een ernstig probleem als
chauffeur en cuisiniere ontslag namen en stonden dan ook welwillend tegenover de wensen
en verlangens van het koppel.
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OPEN MONUMENTENDAG - zondag 9 september
“Wonen in de prehistorie op de “Meirberg”

Het thema van Open Monumentendag (OMD) is dit jaar “Wonen”, een gelegenheid om de
allereerste bewoners van onze regio in het daglicht te stellen.
Op het einde van de oude Steentijd, het epipaleolithicum, zo’n 13.500 jaar geleden
kampeerden jagers-verzamelaars bij voorkeur op hoger gelegen plaatsen in de nabijheid
van water. Ze jaagden er op eland, oerrund, edelhert en reeën. Ook wolven, beren, heel wat
vogelsoorten en vissen stonden op het menu. Zij liet hun sporen achter op de Meirberg te
Meer, nu één van de bekendste prehistorische archeologische sites van Vlaanderen. In
1993 werd deze duin als monument beschermd.
Het Stedelijk museum en erfgoed Hoogstraten organiseren samen de activiteiten op OMD.
Een programma met activitieten op twee locaties: rondleidingen op de Meirberg, workshops
op “den blijk” van het begijnhof en voorstelling van de nieuwe presentatie “Meirberg” het
Stedelijk museum Hoogstraten.

De rondleidingen op de Meirberg gebeuren door archeologen en wetenschappers van het
VIOE. Professor Marc De Bie van de VUB en David Depraetere, projectarcheoloog van de
opgravingen in juli 2007 geven ons uitleg over de prehistorische bewoners, de vorming van
de duin, de aangepaste prospectiemethodes, de opgravingen en de voorwerpen die er
recent nog opgegraven werden. Bovendien verduidelijken ze het internationale belang van
deze site.
Beschrijving van het monument “Meirberg“
De Meirberg, nu een beboste duinrug ten westen van de dorpskern van Meer in de
gemeente Hoogstraten, is één van de bekendste prehistorische sites van na de laatste ijstijd
in Vlaanderen.

De Meirberg is één van de laatste restanten van een reeks fossiele

landduinen in deze regio. In de steentijd was een hoger gelegen duin, met uitzicht over het
water, een trekpleister voor groepen jagers en verzamelaars.
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Door de droogte was deze duinrug niet geschikt voor landbouw. Hierdoor bleven de
prehistorische voorwerpen in de duin ongeschonden bewaard. Deze gaafheid maakt de
Meirberg tot een zeer waardevolle archeologische site.

Gezien de snelle aantasting van het Kempens landschap in de omgeving, en de bedreiging
van de site zelf, werd de hele Meirberg in 1993 als monument beschermd. De naam en faam
van de prehistorische site te Meer is in grote mate te danken aan het vernieuwend karakter
van het onderzoek dat hier plaatsvond. De methodologie die in Meer voor het eerst werd
toegepast kreeg ondertussen heel wat navolging in binnen- en buitenland.
Ook de lokale bladen en televisie besteedden in de loop der jaren heel wat aandacht aan de
talrijke opgravingen op de Meirberg. Daardoor verschenen vaak bezoekers om er geboeid
vast te stellen hoe de archeologen hun zeer verre voorouders hier op het spoor waren. Het
Stedelijk museum Hoogstraten organiseerde in 2001 de tentoonstelling Flint&Stones die
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lokaal meer dan 10.000 bezoekers trok. Op haar rondreis in Vlaanderen en Nederland
werde n dit er zelfs meer dan 100.000.

Bedreigd monument
Tijdens een terreincontrole door de Afdeling Monumenten en Landschappen van de
Vlaamse Gemeenschap werd in maart 2006 vastgesteld dat de beschermde archeologische
site ‘Meer-Meirberg’ in de gemeente Hoogstraten gedeeltelijk werd weggegraven voor het
bouwen van een loods. Hiermee werd een flagrant bindend advies in de bouwvergunning
genegeerd dat stelde dat hier voorafgaand aan de bouwwerken archeologisch onderzoek
moest plaatsvinden. Het leidt geen twijfel dat door deze vernieling een belangrijk deel van
het archeologisch erfgoed ongedocumenteerd verloren is gegaan. Voor de huidige
bouwvergunning werden voorafgaande archeologische opgravingen door de administratie
opgelegd
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In het verlengde hiervan ontving Erfgoed Hoogstraten in 2006 een projectsubsidie van 1500
euro om het grote publiek te sensibiliseren de zorg voor zijn erfgoed op te nemen, concreet
i.v.m. de site Meirberg. In overleg en in samenwerking met het Stedelijk museum werd dit
bedrag besteed aan een informatieve folder over de Meirberg en aan de activiteiten op
OMD. Bedoeling is het publiek bewust te maken van het belang van deze duin.
Wetenschappers kennen het belang van de site; het publiek kent nog onvoldoende de
waarde van deze fossiele duin. Een doorgedreven publiekswerking kan voor een groot en
sterk draagvlak zorgen dat garant staat voor bewustwording en zorg voor dit erfgoed. Het
Stedelijk museum ontwierp een nieuwe presentatie rond de Meirberg. Bedoeling is om vanaf
september rondleidingen te geven aan scholen en dit in combinatie met een educatief doe-
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project. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar is het onderwerp: “Ik ben
archeoloog”. Leerlingen worden op een eenvoudige manier vertrouwd gemaakt met het werk
van een archeoloog. Voor de leerlingen van het eerste jaar van de middelbare school werd
de educatie aangepast. “Wat doe ik vandaag aan? “ is een project waarbij leerlingen zich
kleden in verschillende prehistorische outfits.
Inmiddels vonden er in de maand juli opgravingen plaats op de Meirberg door het VIOE (
Vlaams instituut voor onroerend erfgoed ) en dit over een breedte van 10 meter en een
lengte van 40 meter. De firma Malvé kwam haar verplichtingen na en bekostigde zowel de
opgravingen als de wetenschappelijke bestudering ervan over een periode van drie
maanden. Momenteel bestuderen de wetenschappers van het VIOE de opgegraven stukken
in hun laboratoria in Leuven. De firma Malvé die uiteraard eigenaar blijft van de artefacten
schenkt deze, na bestudering aan het Stedelijk museum Hoogstraten. Het was hun
uitdrukkelijke wens dat de artefacten in Hoogstraten zouden blijven.

Praktisch:

Verzamelen op de Meirberg. (De kettingdreef te Meer inrijden en de wegwijzers
volgen)
Gratis rondleiding om 14.00 uur en om 15.00 uur.
Duur van de rondleiding: max. 40 minuten.
Voor groot en klein zijn er workshops prehistorie op den Blijk van het begijnhof.
Doorlopend tussen 13.30 en 17.00 uur: prehistorisch vuur maken met vuurstenen,
prehistorisch schilderen en steenkappen, boogschieten en speerdrijven.
Opening van de nieuwe presentatie “Meirberg” met tentoonstelling van de artefacten
opgegraven in juli 2007.
Het Stedelijk museum is op OMD open van 14.00 tot 17.00 uur
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Streekgastronomisch banket - 24 november 2007
Wat groeit er in mijnen hof?
Ajuin!
Wat nog ?
Peterselie!
Wat nog?
Tja…
Vergeten?!
Daar willen we wat aan doen en wel met ons streekgastronomisch banket dat dit jaar in het
teken staat van VERGETEN GROENTEN .

Vanaf 18 uur verwelkomen we onze gasten in de Hotelschool Spijker voor het aperitief,
uiteraard met wat erbij, zoals

Gepocheerde suikerbiet met gebakken bloedworst
Pompernikkel met rammenas
Rivierpalingfilet met spek
Gefruit bloemkoolroosje met een kruidenmayonaise
Om te beginnen moet dat niet meer zijn, zo hoor ik u al fluisteren. En voor de twijfelaars: de
rivierpaling vangen we eigenhandig in de Mark!

Tijdens het aperitieven kan u een kijkje nemen in de ruime keramiekhal waar een inkijk
getoond wordt op de vele acties die tijdens de lopende “Week van de Smaak” een plaats
hebben gekregen.
Tegen zevenen geven we het startsein voor de eigenlijke festiviteiten, waarbij de Kempense
groep FALAFEL opent met een eerste ronde folkmuziek uit Vlaanderen en de rest van
Europa. We horen muziek van Martijn op accordeon, Anouk op viool, Ewoud op viool en
cajon en Hans op gitaar.
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De hongerigen spijzen moet daarna ook even kunnen met

Raapstelensoep
Meerval met kardoen en groene kruidensaus
Waarbij we het hoofdgerecht nog even niet willen verklappen. Maar een klapper is het
allicht!

Evenals het onvolprezen dessert, zijnde
In kriekbier gepocheerd peertje met peperkoekijs
En een coulis van gekonfijte engelwortel.
Oeps!
En wij krijgen van u voor al dit fraais 45 €, en we doen daar bovenop water, een ietsje bier
en ook nog wat wijntje van Trijntje.
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En niet te vergeten:

Engelwortel
Rammenas of zwarte radijs
Kardoen
Spruitjes, bloemkool
Rodekool, savooikool
Pastinaak
En raapsteeltjes
zijn vanaf dan geen VERGETEN GROENTEN meer…

Zorg dat je er tijdig bij bent…
"
Inschrijfstrook Erfgoedbanket (24/11)
Ondergetekende,

‘De smaak van toen, Op smaak vandaag’

……………………………………………….. (naam)
……………………………………………….. (adres)

¨ schrijft in voor het Erfgoedbanket van zaterdag 24 november, met …… personen.
¨ betaalt daarvoor …… X € 45 op het rekeningnummer 647-0366274-92 van Erfgoed
Hoogstraten.
Namen deelnemende personen:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
"
Te bezorgen aan:
WG Culinair Erfgoed, p./a. Dries Horsten
Vrijheid 98
2320 Hoogstraten
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Groene waaier aan de ’s Boschstraat wordt volgebouwd
Wie vanuit Hoogstraten-centrum de ’s Boschstraat inwandelt, wordt na nog geen halve
kilometer verrast. Telkens weer. Want amper 100 meter voorbij de Postweg waaiert ons
stadje er open naar de weiden en het groen van de Markvallei. “Wat is het hier toch mooi,”
mijmeren de honderden wandelaars die er wekelijks passeren. “Dat moeten we
beschermen,” zou men daar in ieder weldenkend land aan toevoegen. “Daar willen we
bouwen,” klinkt het dan bij heel wat Belgen. En op het vlak van ruimtelijke (wan)ordening lijkt
de Hoogstratenaar de overtreffende trap van de Belg te zijn. Nadat de Mark jaren geleden
aan de Klinketweg en recent nog aan de Castelréweg werd weggestopt achter de
bebouwing, is het nu dus de beurt aan dit mooiste stukje vallei. Quo vadis, Hoogstraten?
In 2006 was het Antwerpse Provinciebestuur druk doende met haar ‘Provinciaal
Structuurplan’. Eén van de actiepunten daarin was de afbakening van het kleinstedelijk
gebied Hoogstraten,

een

afbakening

die

bestond

uit
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‘Provinciale

Ruimtelijke

Uitvoeringsplannen’ (PRUPs). Met de afbakening wilde men naar eigen zeggen ‘het stedelijk
deel versterken en uitzwerming van nieuwe stedelijke woonvormen in het buitengebied
voorkomen’.
Eén van de PRUPs was het ‘PRUP Leemstraat’. In een 1ste luik wilde men de weilanden
tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat in bouwzone omzetten. Hoewel heel wat mensen
dit betreurden, paste het natuurlijk wel in het voornemen om liever onbebouwd binnengebied
aan te snijden, dan nieuwe stukken uit het buitengebied op te offeren. Maar hoe het 2 de luik
met de doelstelling viel te rijmen, is voor velen tot vandaag nog altijd een mysterie. Want ook
de weiden ten oosten van de ’s Boschstraat – u weet wel, waar die mooie knotwilgen staan
– wilde men in bouwzone omzetten! Dit was geen versterking van het stedelijke weefsel, dit
was precies die uitzwerming in het buitengebied die men zogezegd wilde tegengaan! En
terwijl men de bebouwing overal te lande uit de valleien weg wi lde trekken, ging men er hier
juist naartoe. Onbegrijpelijk!
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Eén van de meest gefotografeerde ‘viewpoints’ van Hoogstraten. In dit ‘prentje’ zou er op
korte termijn verkaveld worden.
Verschillende verenigingen, waaronder wij, maar ook vzw De Laarmolen, en ook heel wat
particulieren, dienden een beargumenteerd bezwaarschrift binnen. Tot onze grote spijt
mocht het niet baten. Amper enkele maanden later kwam het bericht dat het PRUP
Leemstraat was goedgekeurd. Dat een effectieve bouw- of verkavelingsaanvraag niet lang
op zich zou laten wachten, was onze terechte vrees.

En halfweg de afgelopen zomervakantie was het dan zover. Een geel bord met daarop de
aanvraag door CW Vastgoed (gelinkt aan Immo Noord) ‘tot verkaveling van de gronden in
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18 loten voor eensgezinswoningen’ verscheen aan de rand van de wei. Een blik op de
plannen leerde ons dat de verkaveling uit 2 delen bestaat. Langs de ’s Boschstraat komen
10 bouwpercelen van circa 300m2. In de laatste bocht voor de Mark komt dan een straat
naar rechts. Langs deze straat komen, aan de kant van de Mark, nog eens 8 percelen van
om en bij 1.000m2. De eigenlijke bouwstrook stopt uiteraard eerder, maar de tuinen van
deze percelen zullen amper 100 meter van de Mark verwijderd blijven. Later volgt nog een
aanvraag voor de binnen liggende percelen.

Volgens de tegenstanders van de verkaveling is het een historische vergissing om dit stukje
Hoogstraten te bebouwen.
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Onze Werkgroep Oude Voetwegen is de site, vlakbij het bekende Stip Stappenpad, erg
genegen en wij vroegen hen om een reactie. “We beseffen dat het grootste kwaad al
geschied is bij de omzetting naar bouwzone vorig jaar” aldus secretaris Dries Horsten, “Toch
willen we alles uit de kast halen om het alsnog tegen te houden. 18 gezinnen met op zijn
minst evenveel auto’s ontsluiten via de smalle en bochtige ’s Boschstraat, dat zal de
verkeersveiligheid serieus in het gedrang brengen. Maar vooral zal één van de laatste
stukjes waar de Markvallei nog intact is, onherstelbaar worden beschadigd. ‘Je houdt het
niet voor mogelijk hoeveel wandelaars hier in het weekend van komen genieten,’ zei één
van de buurtbewoners ons nog, ‘Of hoeveel communiefoto’s hier al werden genomen, zo
naast die knoestige wilgen, met op de achtergrond onze mooie toren. Dat zal allemaal
verleden tijd zijn.’ De Kempen toont hier nog haar eeuwenoud gelaat. De mooie Mark,
omgeven door natte weilanden en prachtige bomen. Met de watermolen, het kasteel en het
Stip Stappenpad vlakbij, hebben we hier een zeldzame symbiose tussen monumenten en
groen. In zo’n landschap mag je toch niet bouwen? Zo’n uitzicht mag je toch niet afgeven?
Eender welke bijkomende bebouwing in dít landschap zou uitermate storen. En lazen we
vorig jaar niet in de ‘Memorie van toelichting’ van het ‘PRUP Afbakeningslijn’ dat ‘de
provincie het bekken van de Mark en de gebieden die gekoppeld zijn aan de vallei van de
Mark als natuuraandachtsgebied aanduidt’? Waarom zondigden ze in de besluitvoering dan
tegen hun eigen regels? Laat ons hopen dat onze beleidsvoerders meer gezond verstand
hebben. Maar ik vrees er eerlijk gezegd voor.”
Hoewel wij beseffen dat het nog moeilijk zal zijn, willen zij toch een oproep doen aan u allen:
“We weten dat ontelbare Hoogstratenaren dit stukje in hun hart dragen. Willen we er dan
samen zorg voor dragen? Als er niemand bezwaar indient, hebben we 0 kansen op 10. Als
alleen wij dit doen, is het misschien 1 op 10. Maar als u allemaal uw verantwoordelijkheid
neemt, dan kan het nog lukken. Bezwaar indienen kan nog maar tot 3 september, aan het
adres van het College van Burgemeester en Schepenen. Je formuleert duidelijk waarom je
het niet eens bent met een verkaveling van deze zone en geeft de brief ondertekend af,
misschien best tegen ontvangstbewijs. Alsjeblieft, ons erfgoed heeft u nodig!”
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