Weg Gemert-Bakel: Verhard in 1881
Anny van de Kimmenade-Beekmans
Van een goede doorgaande weg, die de dorpen aan de rand van de peel in
ccn noord-zuid-richting met elkaar verbond, was in het midden van de l9e
ceuw nog geen sprake. Alle personen- en goederenvervoer moest dwars
rkxrr de heidevelden heen, over smalle voetpaden of dito karresporen, die
llhankelijk van de grondsoort en het seizoen beter of slechter begaanbaar
waren. Met de groei van de bevolking en de toename van de mobiliteit
werd de behoefte aan die noord-zuid verbinding in deze regio steeds groter.
Geldgebrek weerhield de gemeenten ervan het door de natuur opgelegde
isolement te doorbreken. Daarnaast zorgde ook interne verdeeldheid voor
vcrtraging bij die ontsluiting. Nu, na ruim een eeuw kunnen we als het
ware door een vergrootglas bekijken hoe indertijd in Gemert en Bakel de
politieke besluitvorming rond de aanleg van de grindweg Asten-Boekel tot
stand kwam en welke problemen de bestuurders van Bakel hierbij ondervonrlcn.

Een noord-zuid verbinding voor de Peeldorpen
Van 1855 tot 1875 werden er - onder aanvoering van de gemeente Boekel door Boekel, Zeeland, Uden en Gemert vele pogingen ondernomen een
provinciale klinker- of grindweg tussen die gemeenten te realiseren. Omdat
l)rovinciale Staten in de zomerzitting van 1875 besloten hadden voortaan
geen provinciale wegen meer aan te leggen, was de kans op een dergelijke
ontsluiting voorbij en werden over dit onderwerp de besprekingen tussen
voornoemde gemeenten gestaakt.r Om toch de uitbreiding van het wegennet
tc stimuleren, besloten Provinciale Staten in diezelfde vergadering wegenluanleg door gemeenten voortaan ruim te subsidi€ren.
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uulefeEnv(JlBerr$ rroerltElt: DtegeDergse raal,
Zand, Wisse Paal (of ook wel De Wijer of De Wijser), Rypse
ms foutief als Kipse paal geschreven), Bovenste Paal (soms ook
Middenpaal genoemd) en tenslotte de Paal Bunthorst. Alleen van
paal is bekend dat het een stenen paal geweest is. De
palen waren doorgaans van eikenhout, "lang 3 ellen I palm 5 duim,
palm 8 duim 3 streep over het kruis", volgens een rekening de dato
r 1846. De palen kosten toen overigens / 3,: per stuk.
grenspalen weer in ere hersteld zijn, moet ook de traditionele
houw (zeg maar de inspectie van de grenspalen) een regelmatig
verplichting worden voor de gemeenschappen aan weerszijden
grens. En laten we eerlijk zijn, wat zou er mooier zijn dan een
wandeling langs de palen, in aanwezigheid van oude wijze mannen
weg kunnen wijzen, met veel kinderen en allerlei lekkernijen, met
hoge heren en met veel ceremonie. Het lijkt me een monumentale
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Gemert nam het initiatief

In Gemert werden deze ontwikkeringen.door

beranghebbende burgers

met
aandacht gevolgd. In de raadsvergiering
van ii":r"i-iszg kwam een
verzoek ter sprake - ondertekend door
64 Gemertenu.a, - om de aanleg van
een weg 'door de Deer en over de verreheide'
naar Boeker. De opsteiler
van

het verzoekschrift benadrukte dat deze ,eruinoing-,zeer
veer zar
bijdragen om wervaart, hander, bedrijvigheid
en vertie." in o. gemeente
Gemert te bevorderen'.2
Dit verzoek werd in de raadsvergadering van l0 juri
opnieuw besproken en
tijdens die vergadering werd hit idee geopperd
tot
de aanreg van een
-over
'kunstweg' die moest ropen vanaf
Boerier
Gemert en Baker naar
Deurne. Omdat O.r: y:q het belang van
meerdere gemeenten betrof,
verwachtte men van de zijde van de provincie
een ruime Juusiaie te ontvan_
gen.3
Nog diezelfde dag stelde het Gemerste gemeentebestuur
de betrokken
gemeenten per brief op de hoogte van
dit nieuwe wegenpran. De aange_
schreven gemeenten werd gevra"ga nu, gemeenteraden

over dit initiatief te
polsen. Als het voorster bij de iaad in goede
aarde vier, dan werd hen
verzocht uit hun midden een commissie te
benoemen. Die commissie kon
dan op een later te beparen tijdstip deernemen
aan een bijeenkomst
--r-om de
nieuwe wegaanleg gezamenlijkte bispreken.a

Bakel kampte met getdgebrek
Enkele weken rater berichtte het Bakelse gemeentebestuur
aan Gemert dat
de Bakelse gemeenteraad om financiere redinen
afzag van o.etn.me. onder
meer door de bouw van het nieuwe raadhuis
zag ael^ g.,,..rr, zich reeds
voor grote uitgaven gepraatst. Andere gemeenten
toonden w6l belangstelling
en de eerste bijeenkomst werd medio augustus in
het Gemertse raadhuis
gehouden-s De gemeente Baker, die
ziih in eerste instantie vanwege
geldgebrek
teruggetrokken, was hierbij toch vertej.r*ooioigo.
_had
Tijdens
deze bijeenkomst werd de Bakerse burgemeester
en wethouders voorgehouden dat vanwege het grote berang u"i d. weg,
Baker i".t i" de aanreg
ervan betrokken kon worden zondei daarvoor
in de buidel te hoeven tasten.(,
Eind augustus bleek dat de besturen van rre overige
g".,..nr* ailen positief
stonden tegenover dit Gemertse initiatief.
oe gemienie art.n, oi. aanv'n_
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In dit Bakelse raadhuis dat in 1878 werd gebouwd, werden veel problemen rond de aanleg
van de weg Asten-Boekel uitputtend besproken. (Foto: Lambert van de Kerkhof, Bakel)

kelijk niet door de gemeente Gemert was aangeschreven, had zich eigener
beweging voor aansluiting aangemeld. Op 2 september 1878 volgde in
Helmond een tweede bijeenkomst. In deze bijeenkomst werd een principebesluit genomen. Iedere gemeente zou de weg op haar grondgebied aanleggen en onderhouden mits er een 'aannemelijke subsidie' van de Provincie
tegenover stond. Ook werden er taken verdeeld. De burgemeester van
Deurne, die de financiele administratie op zich nam, zou de provinciale
opzichter A. van der Korput uit Helmond opdracht geven voor deze weg
een allesomvattend plan te maken. Aan de hand daarvan kon - en dat was
de taak voor het Gemertse gemeentebestuur - een gemeenschappeh3k
subsidieverzoek bij Provinciale Staten worden ingediend.T

Provincie accoord
die deze weg van groot belang achtten voor de
aansluiting met Limburg en Belgie, toonden een meegaande houding. Ze
Gedeputeerde Staten,
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keurden goed dat Van der Korput her wegenplan ontwierp. Begin oktober
1878 ging hij hiermee van start. Dat Deurne, Vlierden en Asten aanvankelijk geen overeensterffning over het te volgen trace konden bereiken, zorgde

voor enige vertraging. Nadat ook dit geregeld was, hechtte Bake. de
toenmalige hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat zijn goedkeuring aan
het ontwerp. Het plan werd bij Provinciale Staten ingediend en begin
r:ovember 1879 besliste deze instantie positief over het gemeenschappelijke
subsidieverzoek. De provincie droeg 85% bij in de kosren van aanleg en

eenjarig onderhoud. Dat was

l0% meer dan men aanvankelijk had

ge-

hoopt.8

Over Bakel of over Milheeze?
Tijdens de planningsfase ontstond niet alleen in de gemeenten Deurne,
Vlierden en Asten onenigheid over de richting die de weg moest volgen, dat
was ook in Bakel het geval. Volgens de opsteller van het plan moest die
weg vanaf Deurne over het gehucht Overschot door Bakel voeren. Zoals
reeds eerder werd aangegeven, stond de Bakelse gemeenteraad om financiele redenen vanaf het begin afwijzend tegenover deze wegaanleg. Men
betwijfelde het nut ervan en bovendien als er al een weg aangelegd zou
worden en de gemeente Bakel zou hieraan deelnemen, dan moest die weg
vanaf Deurne niet over Bakel maar over Milheeze naar Gemert voeren. Om
dit doel te bereiken, werd vanuit Milheeze aan Provinciale Staten een petitie
gestuurd, ondertekend door P. Mastbroek en 40 andere inwoners van
Milheeze. In dit verzoekschrift voerde men aan dat de aanleg over Milheeze
goedkoper zou zijn, hetgeen ook gunstig was in verband met het onderhoud. Bovendien zou een groot aantal landbouwers zijn gebaat bij dit trac6.
De Gemertse notaris M.G. van Kemenade, die op dat moment nog geen lid
was van Provinciale Staten maar zich kennelijk de problematiek rond deze
wegaanleg aantrok, was hierover ingeseind. Eind oktober 1879 stelde hij
per briEf J. van Neerven, de toenmalige burgemeester van Bakel van de
inhoud van deze petitie op de hoogte. Blijkbaar wist Van Kemenade dat
Van Neerven voorstander was van deze wegaanleg. Mocht het Bakelse
bestuur zich niet brj de genoemde argumenten in de petitie kunnen aansluiten, dan was het volgens Van Kemenade "misschien ter bespoediging der
zaak wenschelijk een tegenadres in te dienen en kan dit in Milheeze onderteekenaars vinden, zoude nog des te beter zUn".'Op het verzoekschrift uit
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De Bakelse kerk
gezien vanaf de
Kerksche Driessen.

(Fotocoll.:

L. v.d. Kerkhof, Bakel)

Milheeze werd in de najaarsvergadering van 1879 - dezelfde vergaderir4l
waarin het gemeenschappelijke subsidieverzoek werd goedgekeurd - dour
Provinciale Staten afwijzend beschikt. De vergadering was van oordeel dat
het dorp Milheeze door de bestaande weg Milheeze-Bakel een goede
aansluiting kreeg met de weg Asten-Boekel. Men zag dan ook geen enkele
aanleiding van de geprojecteerde richting af te wijken.r0

Gemert stemde voor aanleg van de ,kunstweg,
De planningsfase was achter de rug en de provincie had toegesremd in
een
rurnre bijdrage. Voordar men echter met de daadwerkelijke aanleg van
de
weg Asten-Boekel kon beginnen, moesten de gemeenteraden van de betrok_
ken gemeenten nog instemmen met de aanleg, waarna ze door provinciale
Staren gemachtigd werden om deze zaak gemeenschappelijk te regelen.
De

raad van Gemert boog zich op 2g november lg79 ovei dit agendapunt.
Kennelijk was in de tussentijd veel van het oude enthousiasme voor de
wegaanleg verdwenen. Nu was een belangrijk deel van de raad niet meer
overtuigd van het nut ervan en zag men op tegen de hoge kosten. uiteindelrjk werd het punt in stemming gebracht. Met zes tegen vijf stemmen werd
voor aanleg besloten. De stem van de voorzitter gaf de doorslag.r,

Bakelse raad unaniem tegen
ln de Bakelse

gemeenreraad, waarin naar verhouding veel leden uit Milheeze zitting hadden, bevond zich - behalve de voorzitter - niet d6n voorstander
voor de aanleg van de weg. In de raadsvergadering van l7 december werd
dit onderwerp behandeld. weer kwam het kostenaspect aan de orde en de
wethouders herinnerden de voorzitter aan de vage belofte die intertijd in
Gemert was gedaan. De voorzitter weersprak dit niet. Hij voerde echter aan
dat op dat moment het financiele aspect toch geen beletsel meer mocht zijn,
nu de Provincie l0% meer bijdroeg dan aanvankelijk was verwacht. Na een
iangdurige discussie, waarbij behalve het kostenaspect, de noodzaak en de
geplande richting over het overschot uitgebreid aan de orde kwamen, werd
bij stemming de aanleg unaniem afgewezen.r2 In een ingezonden stuk in de
'Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant,
werd dit in de ogen van de schrijver zeer betreurenswaardige feit - breed uitgemeten.
ook nadien bleven hieromtrent berichten in voornoemde krant verschij-

nen.''
De Bakelse raad toonde zich weliswaar tegenstander van deelname, maar in
Bakel waren er wel degelijk inwoners te vinden die wilden dat cle geprojecteerde wegverbinding Asten-Boekel er kwam. In de raadsvergadering van
12 maart 1880 werd een verzoekschrift voorgelezen dat door 207 inwoners
was ondertekend. Mogelijk dat de Bakelse burgemeester het advies van
notaris van Kemenade ter harte had genomen. of deze petitie daadwerkeijk
l8

met handtekeningen van inwoners van Milheeze werd ondersteund, rs door

het ontbreken van de adressen moeilijk vast te stellen. Wel waren

oe

ondertekenaars van mening dat - nu de provincie met een dergelijk hoge
subsidie had ingestemd - de gemeente welhaast verplicht was die kans te
benutten. Mocht de aanleg van de weg afspringen op het kostenaspect, dan
waren de ondertekenaars bereid in de kosten bij te dragen. "Zoo onze
tegenwoordige gemeente beletsel stelt om in het genot van bedoelden
kunstweg te geraken, zulks door ons en ons nageslacht met bittere tranen
zou worden beweend". Deze slotzin was duidelijk bedoeld om de weigerachtige raadsleden over de streep te trekken.ra
De voorlezing van de petitie had echter niet de beoogde uitwerking. Wei

toonden de raadsleden grote belangstelling voor de herkomst vatt tic
handtekeningen. Na bestudering bracht men onder meer naar voren dat eett
aantal ondertekenaars geen enkel belang k6n hebben bij de aanleg van dc
weg. Bovendien behoorde volgens hen een deel van de ondertekenaars tot
de armlastige klasse en die kon een belofte om financieel bij te springen
niet eens nakomen. Aan de ondertekenaars moest gemeld worden dat de
gemeente financieel niet in staat was de steeds terugkerende kosten van
onderhoud van een dergelijke weg te dragen. Als de ondertekenaars ell
andere belanghebbenden in voldoende mate en blijvend voor de financrele
middelen zorgdroegen, zou de raad met de aanleg van de weg instentnten.r'

Desnoods de weg over Milheeze
Het was niet te verwachten dat dit raadsvoorstel op termijn ook maar etlige
kans van slagen had. Daarnaast hadden de voorstanders om de weg over
Milheeze aangelegd te krijgen, zich nog niet gewonnen gegeven. Hiervoor
was vanuit dit kerkdorp een tweede verzoekschrift naar Provinciale Staten
gestuurd. Dit keer ondertekend door M. Raaijmakers en 79 andere inwoners
van Milheeze.'6
Intussen hadden alle andere gemeenteraden ingestemd met de wegaanleg.
Omdat de Bakelse gemeenteraad weigerde zich hierbij aan te sluiten, raakte
de zaak muurvast. Door diverse mensen werd gepoogd deze impasse te
doorbreken. Bake, hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat, bezocht eind
maart notaris Van Kemenade in Gemert. Bake had naar zijn zeggen al
verschillende malen tevergeefs gepoogd de Bakelse raad voor het plan te
winnen. Met medeweten van Van Kemenade schreef de hoofdingenieur
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vervolgens een brief naar de burgemeester van Deurne,
waarin h5 de
burgemeester om bemiddeling vroeg. voor dat doel ging
hij nader in op cie
samenstelling van de Bakelse gemeenteraad,.. "zoo
, u"r."nd is, bestaat
den Raad uit Baker uit 7 leden. Drie reden wonen te
"t,Milheeze, rerwijr over
de vier overblijvenden een tweetal door familierelaties sterke sympathie
voor het gehucht Milheeze schijnen te hebben". Bake had geinformeerd
welke personen geacht werden grote invloed te hebben
op de raadsleden van
Bakel' Daarbij was ars eerste de naam van de Deurnese notaris
van Riet
gevallen. Bake zelf kende van Riet niet. vandaar dat
hij een beroep deed
op de welwillende medewerking van de Deurnese burglmeester om
deze
aangelegenheid onder de aandacht van van Riet te 6r"ng.n.
Bakel gaf
verder aan dat de 'voor den geheele streek zo gewensctrte"weg,
desnoods
over Milheeze mocht worden aangelegd.rT
Uit een briefwisseling tussen de burgemeesters van Gemert en Deurne van
eind april blijkt, dat op dat moment een meerderheid van de Bakelse
raad
aanleg was, onder voorwaarde dat de weg over Milheeze liep.
Begin
'oor ging opzichter
nrei
van der Korput aan de rrug on,, een pran ,oo. h.t
nieuwe trac6 te ontwikkelen. In Deurne vroeg hij om de kadasterkaarten
van de Zeilberg en de peel.rs

Toch over Bakel
wie of wat ervoor

gezorgd heeft dat dat plan niet verder werd ontwikkeld
en of notaris van Riet ook daadwerkelijk in deze zaak heeft
bemiddeld, kan
uit de bronnen niet worden afgereid. wel kan worden vastgesteld dat vanaf
14 mei 1880 de wegaanleg Asten-Boekel in een stroomve-rsnelling
kwam.
op die dag werd namelijk op verzoek van de Bakelse wethouders H. van de
Ven en M. Raaijmakers en het raadslid Kanters hiervoor de raad
bijeen
geroepen. Na een uitvoerige discussie, waarbij een andere
wind waaide,
werd het onderwerp in stemming gebracht. Mit vier tegen drie
stemmen
werd tot de aanleg besloten. wethouder M. Raaijmakers-en de raadsleden

Van den Boomen en van de weijer - ailen afkomstig uit Milheeze
moesten zich bij deze uitslag neerleggen.re

-

In Bakel was de kogel door de kerk. Met grote voortvarendheid

gingen de
betrokken gemeenten aan de slag. Ruim een maand later verleende provinciale Staten vergunning de wegaanreg gemeenschappelijk te
regeren en

gh ID7

Op deze afbeelding is te zien hoe de nieuwe weg door het centrum van Bakel slingerde om
Cat6 'De Kroon' heen. Rechts loopt de weg naar Deurne en rechtvooruit richting Gemert.
(Foto: Lambert van de Kerkhof, Bakel)

medio augustus overlegden de commissies van de betrokken gemeenten
hierover in een bijeenkomst in Helmond.20
of de raadsleden uit Milheeze zich ook zonder mokken bij het raadsbesluit
van L4 mei zouden neerleggen, valt te betwijfelen. Maar, er was nog hoop;
Provinciale Staten moest nog oordelen over de tweede petitie uit Milheezl.
op 9 juli werd echter ook op dit verzoekschrift afwijzend beschikt. ondanks dat bleef de Bakelse burgemeester beducht voor tegenstand en
overwoog hij een wijziging in de aanleg van de weg. In augustus raadpleegde hij hierover zijn ambtgenoot in Asten. Evenals alle andere gemeenren
had ook had de Bakelse burgemeester van van der Korput de rekening voor
het opstellen van het wegenplan ontvangen, Misschien om gevoeligheden te
voorkomen, wilde van Neerven die nota - de kosten voor het Bakelse
wegdeel bedroegen f 358,56 - op dat moment liever niet aan de raad
presenteren. Begin september reageerde Slits, de toemalige burgemeester
van Gemert hierop. over de rekening hoefde van Neerv"n iich g.en
4t

zorgen te maken. overeenkomstig de afspraak met van der Korput zouden
de kosten voor het opstellen van het plan 'voor zooveel doenlijk in den sruat
van aanwi.jzing gebracht en alzoo heinielijk verhaald worden'. Met een
eventuele wijziging van het plan kon Gemert echter niet instemmen. Slits

raadde zijn Bakelse ambtgenoot met klem aan, vasr te houden aan de
regeling zoals die oorsprongkelijk was ontworpen, daar anders zeker de
subsidie voor Bakel in gevaar zou komen.2r
Aan de toekenning van de provinciale subsidie was tevens de voorwaarde
verbonden dat de totale breedte van de weg - inclusief sloten, bermen en
3.50 meter rijbaan - minimaal acht meter moest zijn. om aan de voorgeschreven breedte te kunnen voldoen, moesten de gemeenten, op plaatsen
waar langs oude maar te smalle wegen of voetpaden de nieuwe route was
vastgesteld, gronden van particulieren kopen. De eigenaren bepaalden zelf
de verkoopprijs en zowel in Gemert als Bakel werden burgemeester en
wethouders met deze onteigening belast.22

Van Gemert naar Bakel voortaan over De Mortel
van oudsher ging het verkeer tussen Bakel en Gemert via de Hoge Aerle,
de Kranenbraken en Boekent. In het nieuwe wegenplan voerde de weg
vanaf Bakel door De Mortel en onder meer daar moest de gemeente Gemert
grond aankopen. In vele gevallen betrof het zeer kleine stukjes die soms
gratis ter beschikking werden gesteld. voor de wegaanleg op Gemerts
grondgebied moest de gemeente van 38 eigenaren grond verwerven, hetgeen
zonder problemen verliep. In totaal betrof het 31 aren en 60 centiaren en
daar was een bedrag van f 287,92 mee gemoeid. Eind oktober 1880 keurde
de Gemertse gemeenteraad deze grondaankoop goed en werd deze transactie
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gestuurd.23

Grondprijs in Bakel bleef oplopen
ongeveer gelijktijdig met Gemert werd in Bakel op het gehucht overschor
en de Molenakkers begonnen met de aankoop van de benodigde gronden.
ook hier stelden sommige grondbezitters hun stukjes grond gratis ter
beschikking. van 23 eigenaren moest in totaal 43 arcn en 53 centiaren
worden verworven. De gemeente moest daarvoor f 124,38 betalen. Dat was
exclusief de 3 aren en 5 centiaren van landbouwer en winkelier J.W.
42

Topografische kaart uit 1897. De nieuwe weg loopt 'om' over De Mortel. De oude zandbaan
van Boekent over de Kranebraken is op de kaart nog duidelijk zichtbaar. (Coll. Heemkamer)
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