Meer informatie over 150 jaar Bels Lijntje: www.BL150.eu
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Woningen commiezen (6)
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11 Station Weelde-Merksplas

Woningen verificateurs (2)

Met de ingebruikname van het grensstation verloor
het stationnetje Weelde-Merksplas 11 al in 1906
zijn functie. Er zijn in dat jaar wel enkele dienstwoningen bijgebouwd.
Uit de tijd dat de spoorweg werd aangelegd, dateert
ook nog een douanewoning 12 .
Het stationsgebouw is nog goed als zodanig herkenbaar. Het wordt nu opgeknapt.
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Douanewoning 12

Woning ontvanger

De vreemde vorm van deze enclave is toe te schrijven aan het feit dat de westelijke grens gevormd
werd door het vroegere Molenrietven.

Buiten
gebruik

W

WEELDE-STATION

De weg tegen het bosgebied heet Eindegoorweg.
Aan de oostkant lag vroeger een groot moeras met
een aantal vennen erin. Dat heette vanouds het Endegoor of Eindegoor. Goor duidt op moerasgebied.
Aan de Turnhoutseweg staat een rijtje van zeven kleine huizen 8 onder één dak. Deze waren
bedoeld voor het lagere spoorwegpersoneel als
klerk-telegrafistes, seinhuiswachters, wagenmeesters, ploegbazen en wisselwachters. Die konden
blijkbaar wel wat verder van hun werk wonen. Ze
zijn niet gebouwd door de
Staatsspoorwegen maar door
een particulier. De weg naar
het spoor is naar deze huizengroep ‘Zevenhuizenbaan’
genoemd.
De zeven huizen
8

Inclusief plattegrond met wandelroute
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5 Kapel en school

Bels Lijntje

De ingetekende
wandelroute is
te volgen met
de markering
van het Brabantse
en Antwerpse
wandelnetwerk.

1 Woning stationschef en ontvanger B

Twee namen

Het grote grensstation kreeg uitgebreide douanefaciliteiten toebedeeld. Daar waren ambtenaren voor
nodig. Ook die moesten in de buurt wonen. De Nederlandse staat bouwde hier negen dienstwoningen
9 die ook behoorlijk riant uitgevoerd werden.
In 1953 komt de Belgische veehandelaar Sooy van
den Eynde in beeld. Hij beheerde ook de quarantainestallen in Weelde-Station (nu Snuffelland). Sooy
kocht de negen voormalige dienstwoningen en
vroeg van de nietsvermoedende bewoners plotseling huur naar Belgisch tarief. Dat was aanmerkelijk
hoger dan het Nederlandse!

Bekwame ambachtslieden metselden een bijna honderd meter lange overkluizing 10 die na meer dan
een eeuw nog in goede staat verkeert. Het water
van de Schouwloop stroomt eronder door. Daarvoor
vormde deze beek de noordgrens van Enclave H17.
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Station

Woningen hoger spoorwegpersoneel

Sooy beweerde dat de huizen op een enclave stonden. Er ontstond een langdurige juridische strijd
die door de Belg werd gewonnen toen het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag in 1959 haar
uitspraak deed. Bij het beschrijven van de zeer ingewikkelde grensovereenkomsten tussen België en
Nederland in 1843, bleek er een schrijffout gemaakt
te zijn. Sooy van den Eynde had de juiste papieren.
Zo ontstond enclave H17 van Baarle-Hertog.

& Baarle-Grens
Weelde-Station
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3 Café ‘De Nederlander’

Schrijffout
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De gemetselde duiker
onder het station. Ook
voor de Schouwloop is
zo’n overkluizing gebouwd.
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Bels Lijntje

BAARLE-GRENS

Als belangrijkste persoon kreeg de belastingontvanger
een grotere woning dan de verificateurs en commiezen.
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6 Klooster
4 Café Frijters

De douanewoningen staan nu in Enclave H17.
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Enclave Grens
Molenrietven
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9 Douanewoningen

Schouwloop
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Schouwloop

Het is hier een ‘ruim’ landschap. Dit is het brongebied 7 van een beek die hier als Schouwloop
vertrekt, verder naar het westen als Marksken Zondereigen passeert en dan als Merkske over grote afstanden de grens markeert en bij Castelré tenslotte
in de Mark vloeit. Iets oostelijker ligt de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Mark en dat
van de Nete, dus eigenlijk tussen Maas en Schelde.
Het bosgebied aan de noordzijde is een overblijfsel
van de vele honderden en honderden hectaren dennenplantages die hier in de tweede helft van de negentiende eeuw aangelegd werden na het vrijgeven
van de uitgestrekte heidevelden.

Bij de aanleg van al die
spoorlijnen, nodig voor het
rangeren, moest er rekening
gehouden worden met het
feit dat de bovenloop van
een beek dwars door het
terrein liep. Dat probleem
werd met een knap stukje
vakwerk opgelost.
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Ruimte

8 Zeven Huizen
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Vakwerk

RI
TI EL
LB
UR
G

Buurt ‘De Grens’

Zonder het grote grensstation zou er geen sprake
zijn geweest van de buurtschap Baarle-Grens. Evenmin van de wijk Weelde-Station...
Bij de aanleg van de spoorlijn - in 2017 honderdvijftig jaar geleden - staan er alleen twee cafés langs
de weg van Baarle naar Turnhout. Verder is de wijde
omgeving één woestenij van heide en vennen zover
het oog reikt.

Woning stationschef
en ontvanger België

1
Het stationnetje van WeeldeMerksplas aan de weg van
Weelde naar Merksplas is
dan ook een heel eind stappen voor de passagiers uit
die dorpen en van die van
Zondereigen. Architect G.W. van Heukelom die in
1904 van de Nederlandse Staatsspoorwegen de opdracht krijgt voor de bouw van een groot grensstation, kan zijn ogen niet geloven: “Zo’n groot station
midden op de hei.” Het is uitgegroeid tot de buurt
‘De Grens’, nu Baarle-Grens en Weelde-Station.

Dienstwoningen
Het meeste Belgische spoorwegpersoneel woonde
in Turnhout en omgeving. Bij het station verschenen
dan ook maar twee woningen. In het hoge dubbelhuis 1 aan de zuidkant van de Grensweg woonden
de stationschef en een hoge douanebeambte.
Aan de Nederlandse kant verscheen een serie luxe
woningen 2 . Het spoorwegpersoneel kwam uit het
hele land. Architect Van Heukelom wilde de nieuwkomers in dit ‘lege land’ tegenwicht bieden tegen
de eenzaamheid. Secundaire arbeidsvoorwaarden,
zeggen wij tegenwoordig!
Om de woonomgeving nog wat te veraangenamen,
werd ook de straat netjes ingericht. Hier woonden
immers de stationschef en andere hogere spoorwegbeambten. Momenteel staan deze huizen op
de lijst van rijksmonumenten. De grens loopt aan de
zuidzijde van de Grensweg.

De Turnhoutseweg was in 1906 nog jong. De oude
weg van Baarle naar Turnhout liep verder naar het
oosten. Pal aan de grens op grondgebied van Weelde stond café ‘De Nederlander’ (nu café ‘De Grens’)
van aannemer F. Smulders 3 . Een ander ‘bierhuis’
of ‘koffiehuis’ stond wat verder van de grens aan
de Nederlandse kant 4 . De familie Frijters had hier
lange tijd een boerderij met café.

2

Dienstwoningen Nederlandse Staatsspoorwegen

Met de gestage groei ontstaat rond de kerk en
school een ‘kerkdorpje’, Weelde-Station. Het is uitgegroeid tot een nieuwe woonwijk van het dorp
Weelde. Nu valt het onder de fusiegemeente Ravels. Aan Nederlandse zijde blijft het uiteindelijk een
buurtschap: Baarle-Grens.

Met dank aan:

Uitgave: Stichting/VZW Bels Lijntje 150 jaar, 2017
Foto´s: Spoorwegmuseum, heemkundekring Amalia
		 van Solms, Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
		 en BLOCC creatieve communicatie
Vormgeving: BLOCC creatieve communicatie
Druk: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong
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Grenscafé
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Het klooster rond 1915

Dat juist hier op de grens van Baarle en Weelde een
klooster 6 kwam was geen toeval. Doorslaggevend
argument was de zielzorg van de bewoners van ‘De
Grens’. De dienstdoend priester in de kapel was eigenlijk al in ruste. De Paters van de H. Geest, ook
Spiritijnen genoemd, gingen hem ondersteunen.
Deze groepering van kloosterlingen richtte zich sterk
op missiewerk. De paters trokken naar verre landen
voor bekeringswerk en pastorale zorg. Zij hadden
echter de steun nodig van broeders die, als het even
kon, meerdere ambachten onder de knie hadden.
Zij bouwden kloosters, kerken en scholen, maakten
meubels en zorgden voor allerhande materiële voorzieningen in hun missiegebieden.
In 1913 begon de congregatie met de bouw. Het
wooncomplex verscheen op Nederlands grondgebied. De leslokalen, werkplaatsen en de boerderij
vestigden zij aan de Belgische kant van de grens. Dit
bood hen de gelegenheid om leerlingen uit België
en uit Nederland aan te trekken. De Missievakschool
heeft ruim vierhonderd jonge broeders opgeleid!
Jarenlang hebben de kloosterlingen hier hard moeten pionieren om de grond enigszins vruchtbaar te
krijgen. Eén van die pioniers schreef eens naar zijn
familie: “Wie kan leven van wind en zand, woont
hier in een paradijs!” Hun werk had resultaat. Hun
meubelmakerij werd heel bekend. Een groot modern kippenbedrijf en een melkveehouderij zorgden
voor de nodige inkomsten.
Toen de paters en broeders vertrokken werd het Belgisch complex verkocht aan een Vlaamse kalvermester en veehouder. In het kloostergebouw zijn nu appartementen; er zijn kleine woningen bijgebouwd,
tesamen ‘Woonpark de Grens’. De kapel is als atelier
in gebruik door een kunstenaar. De eerste bewoners
lieten ons een mooie parkachtige omgeving na.
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Station

Eerste kerkje
Het grote station trekt men5
sen aan. Al in 1912 vragen
bewoners om voorzieningen
als een kerk en een school. En
die komen er aan de Belgische
kant 5 . Het kerkje was bestemd voor zowel de Hollandse als Belgische inwoners van
‘De Grens’ zoals de nederzetting aan beide kanten van de
grens destijds werd genoemd.
In 1932 werd de kapel vervangen door het huidige kerkje.
Ook een school ontbrak. ‘Kinderkens van zeven, acht jaar moeten door weer en
wind dagelijks de verre reis doen om in Turnhout
enig onderwijs te kunnen genieten’. Dat ging over
de kinderen aan de Belgische kant. Die van de Hollandse kant moesten naar Baarle of Tilburg. Het was
druk in het ochtendtreintje. Enkele maanden na inwijding van de kapel kwam er ook een grensschool.
Voor de Hollandse kinderen was dat niet de oplossing. Vanwege verschillen in beide onderwijssystemen als in taalgebruik en uitspraak werden ze na
het kleuteronderwijs naar Baarle-Nassau of Tilburg
gedirigeerd, met de trein in één of meerdere coupés.
De man met de rode pet gaf pas het vertreksein als
ze er allemaal waren. De overige compartimenten
bleven schaars bezet!
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Café Venzicht van de familie Frijters

Woning restaurateur
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Woning stationschef

Zicht op de lokalen,
werkplaatsen en
boerderij, ca 1935
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Woning adjunct-stationschef

Klooster
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Woning opzichter-machinist
Woningen
stationsassistenten (4)
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Stationsstraat (1906)
Grensweg (2017)

Het klooster rond 1956
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Woningen ladingmeesters (6)
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Kerk en
school

Straatweg van Baarle naar Turnhout

