
Wortel,
Langs kerkpaadjes

en andere oude voetwegen

Deze wandeling werd opgesteld.door

de WG Oude Voetwegen,

naar aanleiding van 'viering 60 jaar KWB Wortel,

op 28 oktober 20A7.

2icht achter het toevluchtsgestichf: heÍ S{p Stappepad in gtoriedagen.



Vertrek aan de parochiezaal op het Poeleinde

We vertrekken aan de parochiezaal van Woftel op het Poeleinde, en wandelen deze straat uit
in de ichting van de Bosuil.

Vroeger heette deze straat Lijkstraat, wellicht omdat de overledonen vanuit Castelré -dit is

Parochie Wortel- en de Bosuil langs hier naar de kerk werden gebracht. De naam Poeleinde
verwees toen naar twee gehuchten, 't Groot Poeleinde (nu het einde van de huidige straat) en
't Klein Poeleinde, nu de Beukendreef.
Recht achter de huidige parochiezaal liep een voetpad naar dat gehucht Klein Poeleinde. Het
pad is nu verdwenen, Het liep parallel met de Pastorijstraat, ongeveer ter hoogte van de

huidige Paters Schrijversstraat, en boog vervolgens af naar boven, waar het ter hoogte van de
huidige Pater De Clerckstraat op de Beukendreef uitkwam. Het werd o.a. gebruikt door de

mensen van 't Klein Poeleinde om naar de kerk en de school te gaan.

1. VW í1, het Poelheydepad

l4le passeren T Sprangerssfraatje, de buurtweg links langs de boerderij van Braspenning, en
we draaien even verderop links Voetweg 11 in en wandelen verder richting Kasteelvoetpad.

Met deze voetweg 11, destijds Poelheydepad geheten, begon het allemaal destijds voor de
Werkgroep Oude Voetwegen. Voor er van een Werkgroep sprake was, wilden we gewoon een
ruim artikel in de Nieuwsbrief van Erfgoed Hoogstraten plaatsen over het ondenverp
"kerkpaadjes'. Op zoek naar meer informatie kwamen we al snel uit bij de Atlas der
Buurtwegen. Kort na onze start (begin 2004) vernamen we dat het toenmalige College van
Burgemeester en Schepenen de af,schaffing van voetweg 11 in Wortel op de

gemeenteraadsagenda had gezet. We schreven een geÍundeerde brief om hen op andere
gedachten te brengen. Ons schrijven bleek gelukkig al gauw overbodig, daar het college het
punt zelf terug van de agenda haalde. Heel soms is 'het bestaan van een werkgroep' blijkbaar
al voldoende.

2. \rW 25, het Kasteelvoetpad

We steken het Poeleinde over en vervolgen onze weg langs het Kasteelvoetpad.

Voetweg 25, het lGsteelvoetpad, nu een karspoor breed, was vroeger een smaller voetpad.
Naast het schuu(ie wat nu rechts van het weggetje staat, was vroeger een woonhui§

aangebouwd, dat deels tot op het huidige karspoor staat. Dit was het geboortehuis van Pater

Schrijvers.
Het tQsteelvoetpad stopt nu abrupt ter hoogte van de splitsing, waar je rechtsaf naar de Bosuil

kan. Hier gaat het Kasteelvoetpad min of meer rechtdoor, langs de bomenrij aan de rand van

de wei. De Werkgroep streeft een heraanleg en verharding na van oude paden zoals dit

Kasteelvoetpad en het verderop gelegen Stip Stappepad, die nog steeds bestaan. Eenmaal
deze heraanleg een feit is zal dit, zoals u zelf kan zien, een grote toeristische meerwaarde
voor wandelaars en fietsers zijn. Aangezien het pad nooit officieel werd afgeschaft, is het nog

steeds als laazenpad toegankelijk voor wandelaars.

We maken een kleine omweg ter hoogte van de splitsing. We houden links aan en wandelen

ichting de Mark en de achterkant van het vroegere Kasteel, nu P§C.

3. Het Kasteel en \lW 20, het Stlp Steppepad

Het stip stappepad werd vroeger gebruikt als verbindingsweg tussen wortel en Minderhout'

Vooral om naar dé Laermolen, de Salm-Salmmolen en naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw

van den Akker te gaan. Rond de betekenis van de naam bestaan meerdere verklaringen' De

meest voor de hand liggende uitleg is dat het om een klanknaboobing gaat 'Stip Stappe'

verwijst dan naar het lietsen met kàiges over het wateroppervlak van de Mark. Een tweede

uiflej verwijst naar het gebruik van het pad: men gebruikte de hoger gelegen 'stippen', om

OooiOe mo-erasgrond te;stappen'. De derde uitleg wijst op een verbastering van hetwoord: zo

zou 'Stip Stappe; van 'schipstadt' komen. Wat dat betekent mag u zelf verzinnen'

Zoals eerder gezegd, is de werkgroep al een t'ridje bezig met het terug open stellen van de

ontbrekende JcnaÈet in het Stip 
-stappe 

-en het Kasteelvoetpad' Vooral voor de Wortelse

wandelaar en fietser betekent dit een enorme meerwaarde, zowel als toeristische trekpleister

al§ ook een veilige en verkorte weg naar Minderhout. De Werkgroep ondernam al

verschillende acties om de onwettige aflsluiting van dit pad in de publieke belangstelling te

brengen. Zo was er de samenwerÈing met het WV, waardoor we een folder van het Stip

Stapiepad bij de herwerkte brochure 'Wandelen in Hoogstraten' konden voegen, en hielden

we op ia apiit 1t. een succesvolle inwandelactie van deze paden, wat we wellicht nog eens

zullen herhalen.

De aUas der Buurtwegen daleert uit

1841 en ls nog sfeeds, foÍ oP

vandaag, een wettige basis voor het

behoud en helntel van oude vaet-

wegen. Op de illustratie hiemaast ziet

u cte kaaÍt uit de atlas met daarop het

Stip Stappepad (Sentier n" 20) en het

verderop getegen Kasteelvoetqad
(SenÍier n" 25) zaals het toan

opgetekend wed. Het Sf,P SÍaPPe-

pad vettmk vanaf de Molenstraat en

tiep achter hef kasÍeel langs, via de

Oude Weg, de ker1r. en het huidige

Kerkpad tot aan de Sint Janstnat.

we zetten onze weg verder langs de MarR, ichting de Kinketstraat en de oude weg'

4. De Klinketstraat en de Oude Weg

De Oude weg was voor 1850 de hoofdweg van Hoogstraten naar wortel. omstreeks deze

periode zijn hér en der in Vlaanderen meerdere wegen rechtgetrokken. Zo ontstcnd ook de

i«int etstr""t. De rechttrekking van deze doorgangswegen was ook nodig voor de aanlëg van

de tramsporen enkele jaren later.

Voordien moest alle verkeer door deze Oude Weg, toen nog Hoogstraetsebaan' Om de

voetgangers een veilige route te bieden liep er daarom een voetweg parallel naa§t de

nootànaàn. Op het kruispunt van de Klinketstraat en de Oude Weg vertrok ook nog een

voetpad richting Poeleinde, waar het ongeveer halfweg, ter hoogte van de bocht naar rechts,

uitl«uam.(zie VW 24 op de illustratie hierboven.).

We wandelen de Aude Weg helemaal uit en gaan over het kerkhof richting Kerkpad' Daar

draaien we op het einde linksaf, de Sint Janstraat in.
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1 Voetpad Poeleinde - Brukendreef
2 VW 1'l: Poelheydepad
3 VW 25; Kasteelvoetpad
4 BW 12: §prangers\,r,eg
5 VW 20: Stlp Strppepad
6 VW 24: Kllnketsevoepad
7 BW5:ïkkenhaenweg'8 

't Klein Paddeke
9 Buurtweg van Grote Plaats naar Zandetraat
10 VW 2í: Neervense voetpadlDen Elst
11 BW í8: Luikestraatje
12 VW22:BolkseKerkweg
1 3 Buurtweg van Zandstsaat naar Rooimans
14 Buurtweg van BeukendreeÍ naar Kolsnie
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5. t Kleln Paddeke in de Slnt Janstraat

Het Kerkpad is een mooi voorbeeld van hoe oude voetwegen niet persé zomaar hoeven te
verdwijnen, maar hoe ze soms ook in het huidige stratenplan hun plek weten te vinden. Meer
nog, het is een mooi voorbeeld van hoe een sooÉnaam een eigennaam wordt. Dit pad vormde
destijds de kortste weg voor de bewoners van de Grote Plaats om naar de kerk te gaan.

Van december 2006 tot maart 2007 werkte de Wekgroep mee aan een Reminiscentieproject
in het rusthuis, i.s.m. de anifnatiedienst. De bewoners werden aan de hand van foto's van
oude Voetwegen geconfronteerd met verhalen en herinneringen van vroeger, met de
bedoeling hen aan het vertellen te krijgen. Dat werkte niet alleen stimulerend, het bezorgde de
bewoners ook een heel aangename middag. Voor ons leverden de gesprekken dan weer een
schat aan getuigenissen op uit het recente en verdere verleden, over de paden zelf, maar
vooral ook over het leven op en rond die voetpaden. ln de gesprekken met de Wortelse
bewoners kwamen veel details en anekdotes over de voetpaden uit hun dorp" Zo ook over't
Klein Paddeke in de Sint Janstraat, volgens de Wortelse mensen een perfect voorbeeld van
'een zuiver paddeke'. Dit paadje liep tot een tiental jaren terug vanuit deze straat naar de
buurtweg Grote Plaats - Rooimans, in de volksmond aangeduid met 'het pad naast Mieke
Koyen', die halflreg deze buurweg woonde.

We volgen de Sint Janstraat richting Grote Plaats. Net voorbij de Pinsenweg, desf4Us ook een
voetpad zoals het kerkpad, draaien we rechtsaf het nieuwe 'woonerf op, waardoor we bij
Gange Keustermans op de Buutlweg Grcte Plaats-Rooimans (nu Keine Plaats) komen.

8. De buurtureg van de Grote Plaate naar de Zandstraat (nu Kleine Plaats)

Deze buurtweg is een van de oudste buurtwegen uit Wortel. Op een tiendenkaart van Wortel,
uit 1680 (HOK-boek van Woftel), staat deze weg al aangeduid. Hij zorgde destijds voor de
zuid-noordverbinding van Wortel. Vreemd genoeg staat deze weg niet vermeld in de Atlas der
Buurtwegen. Dit betekent echter niet dat het geen openbare buurtweg is. Ook feitelijke
buurtwegen, zoals deze, verkrijgen een openbaar karakter, wanneer ze 30 jaar lang
onafgebroken open zijn geweest. En dat is hier zeker het geval. Op een kaart van 1850
(Vandermaelen, 'Wortel weet je nog) staat hij wel aangeduid, en verschillende Wortelse
mensen herinneren zich nog goed dat ze deze weg gebruikten. Helaas is het middendeel ruim
20 jaar geleden afgesloten, waardoor de verbinding is verdwenen en vervolgens het deel
richting Zandstraat ook in onbruik is geraakt en werd afgesloten.

We dnaien rechts Wofteldorp op en wandelen tot aan de Boomkes.

7. De Boomkes, voorheen Kleine Plaats

De "Boomkes', destijds 'Kleine Plaats' genoemd, naar voorbeeld van grote broer en ouder
dorpsplein de Grote Plaats, leent zich perfect tot het ontkrachten van een veel gehoorde
Wortelse mythe. Namelijk dat dit plein een schoolvoorbeeld van een Frankische driehoek zou
zijn. Wel, niets is minder waar! Toen omstreeks 1850 ook hier de weg werd rechtgetrokken en
men hier ter hoogle van de school op Worteldorp de lat gelijk legde met het kruispunt Grote
Plaat+Rooimans, ontstond zo het fameuze 'Frankische plein', afgezoomd door drie zijden:
Zandstraat, Rooimans en Worteldorp. Helemaal niet zo oud dus, wel 'slechts' 150 lentes jong.

We draaien linksaf de Rooimans in.

8. De Rooimans

Nu is de Rooimans één straat die na verroop een bocht maakt naar rinks om zo op de
Langenberg uit te komen. ln vroegere tijden waren dit twee straten, het deel dat vertrekt aande Boomkes, toen het eerste deel van de Neervense pad, was destijds een voetpad, slechb
twee meter breed. Het deel haaks hierop wat vertrekt vanuit de iangenberg, heette het
Hoogebeemd.iop verschillende oude kaarten is ook te zien dat oeze siraat-i"ve;;;;;
verbinding met de zandstraat maakte. waarschijnlijk was dit een verkorte weg voor de
mensen die, via Achtel, uit Rijkevorsel kwamen en naar de Langenberg wilden gaan.

We wandelen de Rooimans af tot in de bocht naar tinks.

9. VW 2í, het Neervense Voetpad, deels ,Den Elst'

Waar de weg nu stopt liep vroeger eeuwenlang een
voetweg die Wortel verbond met het gehucht Bolk, en
verderop met de Diepte en de papenvoort. Bolk
behoorde gemeentelijk bij Rijkevorsel, maar parochÍaal
bij Wortel. Ook de school en de winkels van Wortel
waren dichterbij voor de Bolkse mensen.
Deze voetweg, officieel Neervense Voetpad, liep
oorspronkelijk voorbij de straat Neerven door tot aan de
Diepte en de Papenvoortse brug. Dit tweede deel,
vanaf Neerven richting Merksplas, is al langer
verdwenen. Het eerste deel, in de volksmond ,Den

Elst', is nog goed bekend bij veel oudere Wortelnaren.
Het is een vooóeeld van een echte ,richtweg,, een zo
kort mogelijke verbinding. Vlak bij Neerven was er nog
een afsplitsing richting Bolk, toepasselijk Bolkse
Kerkweg genoemd. De Bolkse jeugd van weleer
herinnert zich nog goed dat deze weg een echte
verkorting betekende; langs Den Elst was het en uur
te voet naar school, om langs de Langenberg nog eens
een half uur extra. Zoals u ziet is ook een heropening
van deze voetweg is een absolute toeristische en
verkeersveilige meerwaarde voorWortel en voor Bolk.

we wandelen de Rooimans uit en steken de Langenberg over naar de Grote plaats.

10. De Grote Plaats

De Grote Plaats; letterlijk de grootste plaaE van ,t hele dorp, het dorpsplein. op oude
postkaarten is nog goed te zien hoe dit eens het centrum moet ziin geweest van alle dorpse
leven en activiteit. Namen van boerderijen en huizen als "Villa oes hoIes, (nu de boe41eij van
de familie voet), "de Hertogetijke hoeve" (vandaag te bewonderen in ao*àjï,het huís van de
brouwer met het tonnenkot' (nu de twee onder één kap van de broerc sommen),de smidse,
(nu winkel Van Opstal-Stoffets) en het gemeentehuis met het "Cachof' (nu de die rijwoningen
met plat dak), spreken tot op vandaag nog steeds tot de veóeelding. Al deze bewoners
volgden destijds vanuit dit centrum de kortste weg naar de kerk, eerst dé Kerkstraat door (nu
sint Janstraat) en dan een omweg aÍsniiden; een kerkpaadje in, de meest gerichte weg ter
kerke. Laat ons tot besluit van deze wandeling heEelÍde doen!

we draaien linksaf de sinf JansÍraat in en wandelen via het Kerkpad terug naar deparochiezaal.

De /Voeruense Voetpad, gezien vanuit Near|/en



De We*gloep Oude Voetregen

pq WG Oude Vo€firvegon werkt einds 2004 aan de h€nvaardoring van de Hoogstraatse tfege wegon.
Alereerst ijv€ren zi! voor een gemeentelijke BuuÉyvegenplan mËt dearin de ieinige pàdàn dieïns
nog rE§ten. Daamaa§t werken zij aan de heropenlng van enkele onderbroken schakek (bijv. het Stip
§lappenpad-en het pad. naast de Kasteelbeék, tussen de Actrteleeetraat en d€ H. BloedelriaÓ.
Mst Yrandelingen al8 dèzè trechten zlj de bevolklng te sensibiliseren voor het belang van trdge wegen
on hèn té stimuleren om de paden.le blrygn gebruiken. Voor meer informa{e kunl u terecht-op
lnfll.e,ÍÍooedho?gstratsn.b6, bil coördinàtor Gust Leuryssen (a.laurvssen@pandora.be) of secretadb
DÍles HoÍstën.qgrqleílqí.e§@h.qt{tailcom). De anderó teoen vaíïe w6fÍíGi-ëeysen, Frans
Horcten, Pafick Melis, Maartje §iebelink, Fons Sprengers en piet Van Dëun.


