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Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
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Aardbeienteelt ontwikkelde van een teelt op 
bijna ieder agrarisch bedrijf met eigen 
arbeid tot een gespecialiseerde teelt op 
enkele grote bedrijven. Vroeger gingen de 
aardbeien en ook frambozen voor het 
overgrote deel naar de conservenindustrie; 
tegenwoordig worden aardbeien vooral vers 
gegeten door de consument. 

Kortom: we wonen in Europa en hoewel we 
ons dat niet dagelijks realiseren, drukt dat 
wel degelijk zijn stempel op ons als 
inwoners van Zundert en omstreken. 
 

In het begin van de 19e eeuw is de 
Napoleonsweg aangelegd en werden de 
grenzen bepaald. 
Dit had grote gevolgen voor de bewoners 
van het gebied dat nu de gemeente Zundert 
heet. 
Via diverse vormen van vervoer (diligence, 
paardentram, stoomtram en later ook  
auto’s, bussen en vrachtwagens) werd het 
mogelijk om doelmatiger personen, dieren 
en goederen te vervoeren. Vooral door de 
komst rond 1890 van de tram was het 
mogelijk om zacht fruit en 
boomkwekerijproducten sneller, goedkoper 
en efficiënter naar de afnemers te brengen. 
 

Deze tentoonstelling werd samengesteld ter 
gelegenheid van de Open Monumenten Dag 2018. 
 
De inrichting is gerealiseerd door een 
samenwerkingsverband van Heemkundekring de 
Drie Heerlijkheden, Stichting Hooghe Heerlickheyt 
Wernhout en De Weeghreyse. 
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen 
aan deze tentoonstelling. 

Door verbeterde infrastructuur zoals 
snelwegen, de HSL, vliegverbindingen, het 
verdrag van Schengen (vrij verkeer van 
personen) en de hogere welvaart is het nu 
voor vrijwel iedereen mogelijk om 
eenvoudig en relatief goedkoop door heel 
Europa te reizen en producten te kopen en 
verkopen in, uit en aan andere Europese 
landen; de wereld is kleiner geworden.  
De specifieke ligging van Zundert aan de 
grens, vlak bij de E19 en de HSL, heeft er 
zeker aan bijgedragen dat we ons bewust 
zijn van het belang van samenwerking 
binnen Europa.  



 

In de tussenliggende jaren werd er in de 
dorpen regelmatig geprotesteerd tegen de 
gevaarlijke verkeerssituatie en de overlast 
door het vrachtverkeer.  

Halverwege de 19e eeuw ontstond de 
boomteelt in Zundert. Eerst als 
werkgelegenheidsproject en later  
opgepakt en uitgebouwd door een aantal 
andere bedrijven zoals bijv. 
Boomkwekerij de Pijnboom, W.C. 
Dictus, Lombarts en Van Ginneken. 

Na WO II werd er in de jaren 50 onder 
impuls van de oprichting van de EEG/EU 
steeds meer handel  gedreven en nam de 
bedrijvigheid enorm toe. Hierdoor 
kwamen er langs de weg en bij de 
grenspost steeds meer  benzinepompen, 
eetgelegenheden en cafés. Daarnaast 
vestigden er zich transporteurs, expeditie-
en distributiebedrijven e.d. Dit gaf een 
flinke impuls aan de werkgelegenheid in 
onze gemeente. 

In 1972 werd de bestaande A16 
gecompleteerd door de aanleg van de 
snelweg tussen Breda en Hazeldonk 
alwaar deze aansloot op de gelijktijdig 
geopende Belgische E10 naar Antwerpen 
(nu E19). 
Pas in 1983 werden de douanefaciliteiten 
verplaatst van Wernhout naar Hazeldonk.. 

Na 1983 viel in de gemeente Zundert door de 
verplaatsing veel werkgelegenheid weg: o.a. 
benzinepompen en cafés sloten hun deuren. 

Export van boomkwekerijproducten is 
altijd belangrijk geweest en door het 
toenemen van de internationale handel is 
dat alleen nog maar gegroeid. Het werd 
ook gemakkelijker om 'de grens' over te 
gaan. Deze van oudsher gesloten sector 
werd daardoor geopend waardoor er vele 
nieuwe kwekers bijkwamen. De laatste 
jaren is de teelt steeds grootschaliger 
geworden en heeft men zich ook meer 
gespecialiseerd. 


