
De gemeente Weert verhardde na de Tweede Wereldoorlog de weg van Altweerterheide in de richting

van het Belgische Bocholt tot aan de grens. De Weertenaren verzochten de gemeente Bocholt orn de

aan de Belgische zijde van de grens gelegen weg ook to verharden. Toen een en ander gereed was, kon

men dus van Weert, via Altweerterheide naar Bocholt reizen over een mooie asfaltweg die nog langs

een bijzonder natuurgebied gaat ook. In die tijd was het echter verboden om de grens to passeren over

wegen waaraan geen douanekantoor lag. Een tweede stap van deze gemeenten was om de Ministeries

van Financien to verzoeken om aan deze weg douanekantoren to vestigen.

Na een periode, waarin vele brieven over en weer gestuurd werden, werd besloten om aan deze weg

een douanekantoor to openen, mits de gemeenten Weert en Bocholt de kosten voor het to bouwen kan-

toor voor hun rekening zouden nemen. In dit kantoor moest ruimte zijn voor de Belgische en

Nederlandse douane. Het Nederlandse Ministerie van Financien zou huur betalen aan de gemeente

Weert; het Belgische Ministerie aan de gemeente Bocholt.

In 1955 werd met de bouw begonnen.

De aannemingssom bedroeg

± f 12.000,--, waarvan de beide

gemeenten elk de helft betaalden.

Nederland betaalde aan de gemeente

Weert een huur van f 380,-- per jaar

(Deze huur liep in de loop van de tijd

op tot f 711,-- per jaar). Er werd een

huurcontract aangegaan voor de tijd

van 10 jaar, telkens met 10 jaar to ver-

lengen.

Per 1 februari 1956 word het kantoor

in gebruik genomen; de officiele ope-

ning vond eerst op 24 september 1956

plaats. Bij deze gelegenheid werd

door de gemeenten een tegeltableau

aangebracht.

Het douanekantoor heeft geen lang

Leven gehad. Per 1 juni 1971 werd de

huur door het Ministerie van

Financien opgezegd. De voorschriften

met betrekking tot het grensverkeer in

de Benelux waren inmiddels zo ver-

soepeld, dat dit kantoor geen reden

van bestaan meer had. Als leegstaand

pand werd dit kantoor regelmatig

beschadigd. Deuren en ramen werden

met planken dichtgetimmerd. Het

geheel hood jarenlang een sombere

aanblik.

Het troosteloos uitziende douanekantoor



Verschillende malen hebben particu-

lieren getracht het pand to kopen, ten-

einde het als woonhuis of vakantie-

huis to gebruiken. Deze verzoeken

werden afgewezen, omdat een derge-

lijk gebruik in strijd was met het

bestemmingsplan. Uiteindelijk is het

pand in augustus 1984 gesloopt. De

grond is geegaliseerd. Alle sporen van

waar eens een Belgisch-Nederlands

douanekantoor heeft gestaan, zijn

totaal uitgewist.

Ter gelegenheid van de officiele ope-

ning van het douanekantoor werd

door beide gemeenten een tegelta-

bleau aangebracht. Dit tegeltableau

geeft in het kort de geschiedenis weer

van deze streek. De plaats waar in

1955 dit douanekantoor werd

gebouwd, is in de loop van vele eeu-

wen het middelpunt geweest van

moeilijkheden tussen de bewoners

van Weert en Bocholt. Vandaar dat

men dit tegeltableau aanbracht, als

symbool van de tegenwoordig zeer

goede samenwerking tussen beide

grensgemeenten. Het tableau dat een

grootte heeft van 70 bij 52 cm, bestaat
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Nummer 17

uit 4 tegels. De voorstelling is ont-

leend aan een charter van 17 juni

1296. In dit charter gaf Aert, Graaf

van Loon, aan Willem III, Graaf van

Horne en Heer van Weert, het recht

om water of to tappen uit een hier nog

lopende beek. Willem III van Horne

had dit water nodig om de gracht

rond zijn slot, dat bij Weert lag, to vul-

len. De hoeveelheid water die hij

mocht aftappen, mocht niet meer

bedragen dan de hoeveelheid die

door een bijenkorf kon stromen. Dit

verklaart de aanwezigheid van de bij-

enkorven op het tegeltableau.

De tekst:

HET NIEUWE
HEREEN'GE
WATT OUDE
VERDEELDE
doelt op de vroegere moeilijkheden,

die nu gelukkig geschiedenis zijn.

Deze moeilijkheden waren niet alleen

het watergebruik uit de Bocholter-

beek, maar ook ruzies over het

gebruik van gemeenschappelijke

gronden, waarvan de grenzen niet

duidelijk waren.

Onder de hierboven vermelde tekst

zien we de bijenkorf waardoor het

afgetapte water stroomt. De wapens

van beide gemeenten, alsmede de

jaartallen 1296 en 1956 voltooien het

geheel.

Het tegeltableau

Bij het slopen van dit douanekantoor

is het tegeltableau uit de muur geno-

men en overgebracht naar het raad-

huis van Bocholt, waar het tijdens een

verhuizing verloren is gegaan.

Co Bieze
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Juni 1999


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24



