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Douanepalen van de  
‘Admiraliteit van de Maze’ te Budel 
 

Beschrijving 
De bedoelde douanepalen zijn zogenaamde douanepalen van de Admiraliteit 
van de Maze (Maas) te Rotterdam. Het zijn plusminus drie meter hoge 
arduinen  
(hardsteen uit de Ardennen) palen. Ze zijn voorzien van het wapen van de 
Admiraliteit nl. twee gekruiste ankers, bedekt door een schild met klimmende 
leeuw, met bovenop een kroon. Aan de voet van het schild staan drie P's in de 
vorm van een driehoek. Deze drie P’s zijn een afkorting van ‘Pugno Pro Patria’ 
oftewel ‘ik vecht voor het vaderland’. 
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Aan de grenzen onder andere Staats-Brabant gingen de Staten-Generaal van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden in 1662, via de Admiraliteit van de 
Mazede in- en uitvoer onderwerpen aan een aparte heffing van konvoyen en 
licenten (in- en uitvoer rechten). De Rotterdamse Admiraliteit fungeerde hier in 
Staats-Brabant dus als een soort belasting/douanedienst. Daarvoor plaatste zij 
langs de grenswegen o.a. naar het prinsbisdom Luik en de Spaanse 
Nederlanden deze hardstenen ‘douane’-palen van de Admiraliteit van de Maze, 
als boven beschreven. De commiezen van de Admiraliteit hadden dragonders 
(ruiters) in dienst om bij deze palen van alle voerlieden met koopwaren, 
konvooi en licentgelden te innen. Dit heeft tot ongeveer  1795 geduurd totdat 
met de inval van de Fransen een einde kwam aan de  de Republiek der 
Verenigde Nederlanden en de 
douanepalen geen dienst meer 
deden.  
 
Plaatsbeschrijving 
Budel grensde in het zuiden 
aan het Prinsbisdom Luik en in 
het oosten aan Weert met 
Nederweert dat een stuk was 
van het overkwartier Gelre dat 
ook behoorde tot de Spaanse 
of Oostenrijkse Nederlanden. 
Aan de grenswegen in Budel 
naar bovengenoemde 
gebieden hebben 5 van zulke 
douanepalen gestaan nl. vier 
langs grenswegen naar het 
prinsbisdom Luik en één langs 
een grensweg naar de 
Oostenrijkse of 
Spaanse Nederlanden. 
 
1.Een in de Meemortel langs 
de "grensweg" naar Weert. Dit 
is de enige paal, die altijd is 
blijven staan en daar nooit 
weggeweest is.  
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2.Een paal stond op de Toom langs de 
Asbroekweg, die in Hamont op de Mulk 
(Toomstraat) uitkomt. Dit was vroeger de 
oude doorgangsweg van Budel naar 
Hamont-Achel en zo verder naar Pelt 
(Neerpelt en Overpelt). Deze weg liep 
komende vanaf de Mulk langs de 
eikebomen en dan met een kleine bocht 
naar links via de Ruilverkavelingssloot naar 
het weggetje dat nu nog door de akkers 
loopt vanaf de Toom tot aan de Adr. 
Groenewegenlaan. Vroeger ging deze weg 
verder tot aan de huidige Dorpsstraat bij 
het Bejaardencentrum. Na 25 jaar op de 
werf gelegen te hebben is deze paal op 11 
september 1979 teruggezet met dien 
verstande dat hij om verkeerstechnische 
gegevens schuin tegenover de oude 
standplaats aan de andere kant van de weg 
is komen te staan. Van deze paal was het 
onderstuk afgebroken, zodat hij in beton 
gezet is.  
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3. Een paal stond langs de grensweg van Budel. via Budel-Schoot en Lozen naar 
Bocholt. In Budel-Schoot herinnert de Loozerdijk nog aan deze oude Grensweg. 
Deze Loozerdijk liep voorheen zoals hij altijd gelopen heeft: hij kruiste de 
Barbaraweg en liep dan door tot waar deze weg samenkwam met de weg van 
Hamont via Lozen naar Bocholt. Het gedeelte van de weg na kruising met de 
Barbaraweg bestaat niet meer i.v.m. de Ruilverkavelingswerkzaamheden. De 
douanepaal stond komende vanaf Budel zo'n 100 meter achter de 
spoorwegovergang. Op 11 september 1979 is ook deze paal teruggezet. Ook 
van deze paal was het onderstuk afgebroken, zodat hij nu in beton gezet is. 
Douanepaal langs de Stationsweg in Budel-Schoot.
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4. Een langs de 
oude 
grensovergang 
van Budel en 
Budel-Schoot 
naar Hamont. 
Deze liep vroeger 
van de Grensweg 
in Budel via de 
Zwarteweg in 
Budel-Schoot of 
komende vanaf 
Budel-Schoot via 
de Hamonterweg 
naar Hamont. De 
huidige 
grensovergang via 
de provinciale 
weg dateert pas 
van 1868. Hij 
stond daar zo'n 
50 meter voor de 
grensovergang 
aan de linkerkant 
van de weg. 
Nadat de 
provinciale weg 
werd opengesteld 
plaatste men bij 
deze 
grensovergang paaltjes, zodat men niet meer hier door kon met paard en 
wagen. Vandaar de naam "Poalkes". Hier is in 1992 een replica geplaatst. Zijn 
de vijf Budelse palen landelijk gezien al een unicum, deze is dat zeker. Bij het 
kappen van de paal is namelijk vergeten de leeuw van de Republiek der zeven 
Verenigde Nederlanden de bundel van zeven pijlen in de klauwen te geven.  
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5. Een langs de oude weg van 
Budel naar Achel of vanaf 
Soerendonk 
via Gastel naar Achel. Deze 
paal stond ongeveer 100 
meter voor grenspaal 174 bij 
de rioolbeek op den Ezel 
achter de Berg in Budel. Deze 
paal was in de volksmond 
Maria-Theresia paal of d'n 
Ezel 
geheten. Bij het proces-
verbaal van grensafbakening 
van 1843 noemt men hem: 
"Une grande ancienne borne 
foumiepar les Pays-Bas" 
oftewel: "Een grote oude 
grenspaal dicht bij 
Nederland." 
Hij stond precies op de grens 
en de grondsporen van waar 
hij gestaan heeft zijn nog 
aanwezig. Deze weg was 
vroeger een zeer belangrijke 
doorgaande weg. Vanaf 
Budel of Gastel en 
Soerendonk 
ging men via de Ezel 
(overgang via een houten 
brug over een beek: hier 
rioolbeek of achterste loop 
geheten) en via Beverbeek 
naar Achel. Veel mensen 
gingen vroeger vanaf Achel-
Statie met de trein naar 
Eindhoven en terug. Ook veel 
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vrachtrijders hebben deze weg gebruikt als aansluiting op de hoofdweg Den 
Bosch-Hasselt-Luik. 
Deze weg naar Achel kruiste bij de douanepaal de weg van Hamont naar 
Leende. In Hamont noemde men deze weg dan ook Leenderdijke en in Leende 
de Hamonterdijk. Ook deze douanepaal  was niet meer aanwezig. De twee 
laatstgenoemde palen werden bij de officiële opening van het raadhuis in 
Cranendonck in 1940 door een comité uit Budel, met goedkeuring van de raad 
aan Maarheeze geschonken. Het comité zag de palen aan als grenspalen van de 
vroegere Baronie? 
Een van de twee genoemde palen werd bij de bevrijding in 1944 door een 
Engelse tank aan stukken gereden en is zo voorgoed verloren gegaan. 
De ene overblijvende paal is 
door de gemeente 
Maarheeze teruggegeven aan 
Budel en op 8 mei 1981 onder 
grote publieke belangstelling 
weer op zijn oorspronkelijke 
plaats teruggezet in de 
rijksgrens achter op de Berg 
in Budel waar hij weer als "d'n 
Ezel" zal fungeren. 
 
 
 
 
 
Met bovenstaand artikel hopen wij een bijdrage te hebben geleverd over 
de kennis van deze Douanepalen, de oudste monumenten uit ons 
heemgebied, die ons meer te vertellen hebben dan men op het eerste 
gezicht zou zeggen. 
 

Lees het hele artikel uit de Aa-kroniek 1984-4 van Harrie Jaspers 
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