
1  

  

Wandeling langs de Nederlands-Duitse grens bij Elten januari 2019.  

Onze actuele 

oostgrens is 

grotendeels tijdens 

het congres van 

Wenen vastgelegd 

nadat Napoleon de 

Europese landkaart 

overhoop had 

gegooid.   

Om ten noorden van 

Frankrijk een 

krachtige buffer 

tegen Frankrijk te 

creëren werden de 7 

Verenigde 

Nederlanden 

samengevoegd met 

Vlaamse en Waalse 

gewesten tot het 

Koninkrijk Nederland 

en ook Luxemburg viel toen nog onder het gezag van de Nederlandse koning Willem I.  

In het Oosten grensde Nederland in 1815 aan het koninkrijk Pruisen. De grens met Pruisen 

verliep van Schengen (Luxemburg) tot Overdinkel bij Losser. Daar begon destijds het koninkrijk 

Hannover. De gezamenlijke grens met Pruisen werd gemarkeerd door grensstenen, die op 

zichtafstand van elkaar bij de knikken in het verloop werden geplaatst. Vanaf de Franse grens 

werden ze genummerd. Die nummering liep door tot nr. 862 bij Losser, bij het 3-landenpunt met 

het koninkrijk Hannover. Tegenwoordig begint de nummering op de Vaalserberg met nr. 193.  

Ondanks de overeenkomst van Schengen staan die grenspalen nog grotendeels op de oorspronkelijke 

locatie. Alleen ten noorden van de A12/A3 heeft bij de aanleg van deze snelweg een grenscorrectie 

plaats gevonden, waardoor Duitse loopgraven uit de 1e Wereldoorlog op Nederlands grondgebied 

zijn terecht gekomen aan de rand van het Montferland.   

  

In 2013 gerestaureerde Duitse loopgraaf uit 1916-1917, sinds de jaren 60 op Nederland grondgebied  
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Die loopgraven hadden de Duitsers preventief aangelegd voor 

het geval dat er een aanval van de Engelsen zou komen via het 

neutrale Nederland. In 1921 moesten alle Duitse militaire 

installaties inclusief een netwerk van bunkers op last van de 

Franse bezettingsmacht onklaar worden gemaakt. Betonresten 

van die bunkers zijn in 1933 o.m. gebruikt bij de aanleg van 

een monument voor de gevallen van de 1e Wereldoorlog op de 

Eltenberg.   

Het ongeveer 25 km lange grenstraject tussen de Rijn en de 

snelweg wordt gemarkeerd door de grensstenen met de 

nummers 660 t/m 698 en daar komen nog ruim 30 

tussenliggende markeringen bij met de aanduidingen A,B,C, 

enz. In totaal gaat het dus om zo´n 70 markeringen op dit traject met een gemiddelde tussenafstand 

van ongeveer 350 meter.   

  

Oorlogsmonument in Elten waarin het puin van de bunkers uit WO I is verwerkt 

De huidige grens tussen Duitsland en Nederland werd in 1817 opnieuw vastgelegd in het Traktaat 

van grensscheiding van Kleef na onderhandelingen tijdens het congres van Wenen in 1816. Na WO II 

werden daarop nog wat kleine aanpassingen toegepast. In de overeenkomst werd vastgelegd, dat de 

vesting Schenkenschans, Lobith, Tolkamer, Spijk en Hulhuizen Nederlands werden, terwijl Borghees 

en Klein-Netterden Duits werden. Het traktaat had betrekking op de grens van Mook tot aan de 

grens van het koninkrijk Hannover.  

Nederland wilde de waterstaatkundige werken voor het grensgebied graag op eigen grond 

realiseren. Dat was het belangrijkste argument voor de overdracht van de Liemers aan Nederland. Ik 

ruil daarvoor kreeg Pruisen de 4 Hezen (Broekheze, Wielheze, Knipheze en Goessensheze), 

KleinNetterden en Schenkenschans.  

In april 1949 werd de grens tussen Nederland en Duitsland door een verordening (Nr. 184) van de 

Britse militaire regering gewijzigd, waardoor Elten aan Nederland werd toegevoegd. In 1963 werd de 

grens tussen Nederland en de Bondsrepubliek opnieuw vastgelegd in een overeenkomst door de 

ministers van buitenlandse zaken Heinrich von Brentano en Jozef Luns, nadat hiertoe al in 1960 was 

besloten.   
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Borghees bestaat 

eigenlijk alleen 

maar uit een 

gelijknamige 

havezate, die vooral 

bekend is geworden 

door de mooie 

Kaatje (1670-1734). 

Kaatje was de 

dochter van een 

kastelein uit 

Emmerich, die als 

belastinginner zo 

bemiddeld was 

geworden, dat hij 

zich in het slot 

Borghees kon 

vestigen. Kaatje 

gold als maîtresse 

van de Pruisische 

koning Frederik I, op 

wie zij veel invloed 

had. Zij was 

uitgehuwelijkt aan 

de graaf von 

Wartenberg en 

hield hof in het 

Berlijnse kasteel 

Monbijou, dat na  

WO II is opgeblazen. 

Catharina was een 

onverbeterlijke 

intrigante, wat er 

uiteindelijk toe 

leidde, dat zij 

gedwongen werd 

Berlijn te verlaten. Uiteindelijk is ze 

in Den Haag overleden. In 1821 is 

zelfs een treurspel aan haar gewijd.   

In de 17e eeuw was de havezate 

Borghees nog een stuk 

eenvoudiger. Op de achtergrond 

het klooster op de Eltenberg (1731)   
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De staatkundige indeling aan de oostgrens in de 16e eeuw ter hoogte van Elten. Huissen, de Liemers,  

Wehl en de Duffel zijn nog Kleefse enclaves, Borghees/Broekheze, Wielheze, Knipheze en  

Goessensheze, Klein-Netterden en Schenkenschans zijn nog Gelders, terwijl Elten nog een zelfstandig 

vorstendom was, dat alleen aan de keizer verantwoording schuldig was.  

  

Een ander markant pand is het landgoed Hassent in Borghees. Nadat het landgoed Duits was 

geworden werd het bewoond door de grootvader van Hermann Göring. Die Wilhelm Göring was 

rechter in Emmerik. Als kind verbleef Göring er regelmatig.  
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De belegering van de vesting Schenckenschans in 1636 bij de herovering door Frederik Hendrik op de 

Spanjaarden.  

Tijdens de 80-jarige oorlog was het gebied in Nederlandse handen gekomen. Vanwege de 

strategische ligging bij de splitsing van de Rijn en de Waal in die tijd aan de poort van de Republiek 

werd er in 1586 een vesting aangelegd. Toen de vesting in 1816 werd overgedragen aan Pruisen had 

deze door een veranderde loop van de Rijn geen strategische betekenis meer. Kort daarna werden 

de vestingwallen geslecht.  

 

Hoogwater in 1995. De dorpsbewoners moesten toen geëvacueerd worden  
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18e eeuw was dat tegengehouden door de abdis van Hoog-Elten. Toen zich ook nog Pruisisch 

spoorwegpersoneel in Elten vestigde (1854-1856) werd in 1857 voor het eerst een protestantse 

gemeente gevormd in het dorp met een eigen kerk.   

  

  

Het bovenstaande kaartje brengt de grens - 

wijziging van na de Franse tijd duidelijk in beeld.  

De rode lijn representeert de Pruisisch - 

Nederlandse grens na 1816. De Pruisische  

gebieden, die toen overgingen naar het  

Koninkrijk N ederland zijn lichtblauw ingekleurd.  

Het betreft Zevenaar (Duiven), Huissen en Wehl  

en ook Kekerdom en Mook. Daarvoor in de plaats  

kreeg Pruisen het gebied rond Borghees en ten  

noorden van Emmerich. Het donkerblauw  

ingekleurde autonome  stift   Hoog-Elten was  

aanmerkelijk groter dan het klooster complex   

boven op de Eltenberg.   Het stift had zelfs  

bezitting tot in het Gooi. Tot in de Franse tijd lag  

het als een wig tussen Pruisen en de Pruisische  

enclaves   in de Liemers. Na de Napoleontische tijd  

werd het bij Pruisen gevoegd. Toen pas was het  

mogelijk om een protestantse kerk in Elten te  

openen voor de Pruisische ambtenaren. Tot in de  
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Het startpunt van de grenssteenwandelroute achter het Star  

tankstation aan de Beekse weg in  Elten   vlak bij de A3 .   

De wandelroute bestaat  

uit 2 delen:   

Een traject van ongeveer  

12  km van de parkeer - 

plaats achter het Star - 

tankstation bij de A3 naar   

de doorlaatpost aan de  

B8 bij Babberich. De 2e  

etappe verloopt van daar  

naar de Rijn bij Spijk.   
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Al le grenspalen langs het traject zijn gemarkeerd  

met het logo van  Goeie Noabers .  Dit is grenspaal  

698   direct achter het Star - tankstation aan de  

Beeker Straße .    
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De Nederlandse doorlaatpost tussen Elten en Beek  

  Op markante punten zijn de palen hoger.   

Speciaal voor de wandeltocht op 20 januari 2019  hebben de  

grondeigenaren toestemming gegeven hun grond te  

betreden zodat de route particuliere bospercelen en velden  

kruist langs de grensmarkeringen. Zonder de aanduidingen  

zou je de grenspalen over het hoofd zien.   

  

  

  



10  

  

  
  

De grens verloopt hier langs 

de Heidpool  

  

  

  

  

  

  

  

Twee kleumende  

´Zollbeamte’ voorzien de  

wandelaars van een stempel  

van het  Bijkantoor der  

invoerrechten Dinxperlo - Oost  

Süderwick . Het getuigt van  

optimale  

grensoverschrijdende  

samenwerking dat Duitse  

grensbeambten toezien op de  

accijnsafdra cht aan de  

Nederlandse staat. Ze zijn  

met hun stempeltje alleen op  

de verkeerde post beland.   

  

Grenspaal nr. 692 aan de  

Heidpool   
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Grensmarkering 690. Op de  

achtergrond   de Heidpool   

    

  

  

  

  

  

  

  

Knotwilgen niet ver van de  

groene grenspost bij de  

hoeve van Kroes aan de weg  

Zum Waldkreuz   

Opgeschrikt door de  

wandelaars vluchten een paar  

reeën   vanuit het veld het bos  

in   
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De grensmarkering bij boer 

Kroes heeft een niet nader 

geïdentificeerde aanduiding  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aan de overzijde van de 

straat Zum Waldkreuz 

ontbreekt een grenspaal  

  

  

  

  

  

  

  

  

Twee hoornblazers uit Dinxperlo staan de grenswandelaars op te 

wachten. De midwinterhoorn mag volgens de traditie niet meer 

geblazen worden na 6 januari (Driekoningen). Met de 1e advent begint 

de periode, waarop je de midwinterhoorn hoort klinken over de 

velden. Het blazen van de Alpenhoorn kan echter het hele jaar door. 

De midwinterhoorn (rond zonnewende - 21 december) is waarschijnlijk 

van Germaanse oorsprong, verbonden aan het winterse joelfeest. Het 

instrument diende als een soort jachthoorn om Wodan bij te staan bij 

zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon wil verslinden.  
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De hoorn werd ook gebruikt 

om de leden van het 

veemgericht bijeen te roepen 

en om de smokkelaars te 

waarschuwen voor 

gezagsdragers.  

   

  

  

  

  

  

  

Markering 689A is 

afgebroken  
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De grenspaal met het  

Nummer 688 in  d e buurt van  

de voormalige doorlaatpost  

aan de snelweg heeft nog een  

ingegraveerd nummer   met  

daarboven een N van  

Nederland.   

De meeste overige stenen zijn  

voorzien van een klein  

metalen plaatje met daarop  

het nummer.   

  

  

  

Ook de grenspaal  687  F  aan  

de voet van de imposante eik  

is gesneuveld. Op de  

achtergrond vrachtwagens op  

de voormalig par keerplaats  

bij de doorlaatpost aan de  

snelweg.   
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Grenspaal 687 staat aan de 

rand van de snelweg, waar 

deze de grens passeert.  

Via een ommetje naar het 

Waldkreuz leidt de route 

naar de andere zijde van de 

snelweg.  

  

  

  

  

  

  

Aan de andere zijde van de 

snelweg leidt de route langs 

een natuurgebied. Opnieuw 

vluchten er een paar reeën.   
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Wij hebben de overzijde van 

de snelweg bereikt met 

grenssteen nr. 686   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

685  
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Grenssteen 684C biedt 

uitzicht op de boerderij van 

de familie Spiegelhoff in het 

buurtschap Feldhausen in de 

buurt van de Kiebitzsee.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De vliegende douanepost 

heeft zich verplaatst van de 

kille grensovergang bij Beek 

naar de zonovergoten locatie 

bij boer Spiegelhoff. Opnieuw 

wordt er een stempel 

verstrekt aan de 

grenswandelaars, dit keer 

van de Kneipp-Verein e.V..  
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Für das leibliche Wohl ist 

bestens gesorgt  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Versterkt met een Bockwurst 

gaat de voettocht weer 

verder langs de 

geamputeerde grenspaal 

681C.   
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Markering 682 staat half 

verscholen in de stal van boer 

Spiegelhoff.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na het vertrek van het erf 

van boer Spiegelhoff verloopt 

de route gedeeltelijk via de 

Wehlse Koningsweg naar de 

Kwartierse Dijk. Dat is een 

deel van de doorlopende 

verbindingsweg van Elten 

naar de voormalige Kleefse 

enclave Wehl.   

Zo nu en dan kwamen er 

vanuit Kleef militairen om de 

orde te handhaven, Zij moesten daarvoor gebied van het graafschap Berg passeren. Om niet te 

provoceren droegen de militairen tijdens hun doortocht geen uniform en geen wapens.  

In de 14e eeuw hoorden Didam en Beek ook bij Kleef. Toen deze dorpen bij Berg werden gevoegd 

kwam Wehl geïsoleerd te liggen. In 1815 werd een nieuwe koningsweg aangelegd van Elten naar 

Wehl.  
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Aanhouding van smokkelaars 1871 – op de achtergrond de Eltenberg (Maximiliaan Kitzinger) 

Opnieuw leidt de route dwars 

door de velden naar 

grensmarkering 680 B en 

vervolgens naar de 

Kwartierse dijk, genoemd 

naar het buurtschap het 

Kwartier. Die naam is 

waarschijnlijk te herleiden tot 

het kwartier, dat prins 

Maurits van Nassau hier 

opsloeg. De eigenlijke grens 

verloopt iets meer naar het 

oosten langs het 

gastransferstation. Daar de 

grens exact langs dit complex 

loopt moeten wij naar de 

nabije dijk uitwijken.  
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De locatie van het gastransferstation bij Babberich  

Onverhard gedeelte van de 

Kwartierse Dijk bij Babberich  

De dijk liep langs het 

stroomgebied van de Oude 

Rijn. Nu dit een dode arm is 

van de Rijn heeft deze dijk in 

feite geen waterkerende 

functie meer.  
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Het Nederlandse 

gastransferstation aan de 

grens bij Babberich   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Op de gevel van het 

voormalige Nederlandse 

douanekantoor aan de 

Babberichse weg is nog het 

wapen van Nederland 

bewaard gebleven, evenals 

het kantoor zelf.  

De Duitse douanebarak is 

gesloopt.  
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Café de Grens (tegenwoordig  

de Stempel) bij de 

doorlaatpost in Babberich. Op 

de achtergrond de  

Nederlandse grenspost.  

Bij de voormalige grenspost in 

Babberich zorgde een 

pendeldienst voor de transfer 

terug naar het startpunt.  

  

  

Het tweede gedeelte van de grensroute is gepland op zondag 3 februari. Tussen 09:00 en 12:00 uur is 

de start bij Café ´t Centrum (grenspaal 677, Dorpsstraat 78), het eindpunt bij de Rijn in Spijk ter 

hoogte van de Oude Kleefse Postweg (grenssteen 660) met een pauzegelegenheid bij de boerderij 

van Jos Lamers in de Ossenwaard bij Lobith.   

Het initiatief van deze wandeltocht komt van buurtverenigingen in  

Dinxperlo en de Duitse zustergemeente Süderwick. De tocht vanaf de 

Bocholter Aa bestaat uit 5 etappen van 12 tot 16 km. De eerste 3 

etappes zijn vorig jaar afgelegd. De wintermaanden zijn hiervoor 

geschikter, omdat de boeren langs de grens dan eerder bereid 

medewerking te verlenen door hun grond open te stellen voor 

grenswandelaars. In Elten heeft de plaatselijke Kneippverein de 

organisatie op zich genomen. Die vereniging streeft ernaar om de 

status Kneippkurort voor Elten te verwerven. Pastoor Kneipp is de  

grondlegger van de koudwatertherapie.  

 

Overigens stonden er ook voor het traktaat van Kleef al grensstenen tussen Duitsland en Nederland, 

waarvan nog een enkele bewaard is gebleven aan de vroegere grens tussen het voormalige 

hertogdom Gelder en het bisdom Münster. De steen op de afbeelding is vervangen in 1753.  
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De grens van de Achterhoek is pas in de 17e eeuw gevormd toen het bisdom Münster in 1616 

Lichtenvoorde en Borculo overdroeg aan de Verenigde Nederlanden. Het bisdom was katholiek, de 

genoemde gemeenten Nederduits hervormd. De nieuw ontstane grens met Münster werd niet 

duidelijk gemarkeerd, omdat daaraan geen behoefte was. Het grensgebied bestond uit moeilijk 

toegankelijke woeste grond, voor een deel uit moerassen. De boeren lieten aan weerszijden van de 

grens vee grazen op gemene gronden, oogstten er plaggen en staken er turf. Door de  

bevolkingstoename kwamen de boeren aan weerszijden in elkaars vaarwater. Dat was aanleiding om 

de exacte grens vast te stellen, om deze vervolgens in 1666 met grensstenen te markeren, zoals 

overeengekomen in het verdrag van Burlo. De belangrijkste stenen werden voorzien van het wapen 

van Münster, resp. van Gelre. Voor een deel stonden die er al. De tussenliggende stenen werden 

uitgevoerd in Bentheimer zandsteen en voorzien van een M (van Münster) of een G (van Gelre). 

Grenssteen nr. 1 werd bij Niekerke ten Noordoosten van Rekken geplaatst. Tot Dinxperlo liep de 

nummering op tot nr. 186. Toen wij na het congres van Wenen Pruisen en Hannover als Oosterburen 

kregen werd samen met Pruisen in 1816 besloten nieuwe grenspalen te slaan. Grotendeels bleef 

deze nieuwe grens ongewijzigd. De nieuwe markering werd naast de oude geplaatst.   

Pruisen en Nederland hadden nu gekozen voor 2,5 m hoge 

eikenhouten palen. Aan de Pruisische kant werden ze 

zwartwit geschilderd aan de Nederlandse zijde roodwit. Dat 

was nogal bewerkelijk en niet erg duurzaam. Daarom werd al 

in 1847 besloten de eikenhouten palen door grensstenen te 

vervangen. Hier daar staan deze ook nog aan de grens bij 

Elten, zoals de grenssteen nr. 685 bij de grensdoorlaatpost 

Elten Autobahn, 688 bij de Pferdehof Montferland en 694 bij 

de knik naar de Beeker Straße. De plaatsing van de nieuwe 

stenen verliep geleidelijk. Er ging wel 30 jaar overheen totdat 

alle houten palen waren vervangen.  

  

  

Deze stenen werden tijdens het bewind van Bismarck geplaatst. Ze worden daarom ook wel 

Bismarckstenen genoemd   
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In 1966 kwamen de Bondsrepubliek en Nederland overeen de grens samen nog eens 

na te lopen. Er werden kleine grenscorrecties toegepast, zoals het traject langs de 

snelweg, waardoor restanten van Duitse loopgraven op Nederlands grondgebied 

terecht kwamen. De stenen werden weer rechtop gezet en waar nodig vervangen. 

Bij dubbele stenen werd de oudste verwijderd. Bij die gelegenheid zijn veel van de 

historische stenen uit de 17e eeuw verwijderd, in musea terecht gekomen of 

verdwenen. Waar stenen moesten worden vervangen werd dit low budget 

uitgevoerd met aanmerkelijk kleinere stenen zoals de grenssteen 898B in de buurt 

van de herstelde loopgraaf.   

  

898B  

In de gemeente Losser is een initiatief gestart om een 

grensstenen/smokkelroute in Noordoost Twente uit te zetten. 

Het 432 km lange Noaberpad van de Natuurvrienden van Bad 

Nieuweschans naar Kleef heeft het wandelen langs grensstenen 

al veel vroeger gethematiseerd.   

Het bijzondere aan het initiatief uit Dinxperlo is dat in 

samenspraak met de grondeigenaren aan de grens een 

éénmalige gelegenheid geboden wordt om de grens te 

verkennen waar dat normaal niet mogelijk is.   

  

Aan de grens met het koninkrijk Hannover stonden andere 

grensstenen. In Denekamp is zo´n grenssteen bewaard 

gebleven. Ze werden in 1824 geplaatst. In 1866 ging het 

koninkrijk Hannover op in het koninkrijk Pruisen. Vanaf dat jaar 

grensde Nederland langs de gehele oostgrens aan Pruisen. In de 

grensstenen werd deze wijziging gedeeltelijk gemarkeerd met 

een P.  
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Aan de bovenzijde is de steen afgesleten, omdat de boeren er hun messen op slepen.  

Aan de weg van Gronau naar Bardel bevond zich tot 1866 het  

drielandenpunt   van de drie koninkrijken Pruisen, Hannover en Nederland.   

Nu komen hier de provincie Overijssel en de Duitse deelstaten Norrhein - 

Westfalen en  Nedersaksen   samen.   

De steen representeert de grenssituatie van voor 1815 toen dit het  

drielandenpunt was tussen  het graafschap  Bentheim (> Hannover),  het  

bisdom  Münster (>   Pruisen) en  de provincie  Overijssel.   

De steen is in 1659 geplaatst, 11 jaar na de vrede van Westfalen. De letters  

CBEM bij het wapen van Münster staan voor Christoph Bernhard Episcopus  

Monsteriensis (Christoph Bernhard von Galen, bisschop van   Munster). De   

steen draagt het nr. 1,   als 1 e   steen aan de grens tussen de koninkrijken  

Nederland en Hannover.   
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Ook in de directe omgeving kunnen nog diverse historische grensstenen 

worden aangetroffen, o.a. aan de Hassentweg bij de oprit naar het 

landgoed Hassent. Deze grenssteen heeft dienst gedaan tussen 1566 en 

1816. De steen gaf de grens aan tussen Emmerich in het hertogdom Kleef 

en het grafelijke territorium van de heren van Berg.   

  

Dit kaartje maart duidelijk, welke gebieden in 1949 door de Engelse bezettingsmacht aan Nederland 

werden toegewezen rondom Elten. Het is het gebied, waar wij met de grenswandeling omheen 

gewandeld zijn.   

Ook bij Wyler waren er grenswijzigingen. Die bleken achteraf definitief te zijn. De Duivelsberg 

behoort nog steeds tot het Nederlandse grondgebied.  

De Duits-Nederlandse grens aan de 

voet van de Eltenberg van 1949 tot 

1963 
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De grenssteen op het drielandenpunt 

Duitsland, België, Nederland op de top 

van de Vaalser berg met het nummer 

193 
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Grenssteenwandeltocht januari / februari 2019 – 5e etappe Babberich - Spijk  
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Startpunt Grenspaal 679 / Emmerichse weg. De grens loopt hier in een halve cirkel rond de locatie 

waar vroeger het kasteel Grondstein stond en passeert het Nederlandse fruitteeltbedrijf Buitenboom 

(o.a. frambozen, bramen, bessen en appels en een Garten der Sinne).   

  

Kasteel Grondstein (Jan de Beyer 1745) 2e helft 14e eeuw in de heerlijkheid Grondstein en Steinward De 

Grond was de naam van het gebied, dat omsloten was door Rijnstrangen. In 1840 is het kasteel 

afgebrand. Oorspronkelijk behoorde het kasteel bij de abdij van Elten.  
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Dit kaartje toont de loop van de Rijn in 1741. In 1707 was het 6 km lange Pannerdens kanaal gereed 

gekomen, links op het kaartje aangeduid als Nieuwe Rijn. De vesting Schenkenschans ligt hier nog op 

een eiland, waar destijds de Rijn en de Waal splitsten. Door verzanding stroomde er steeds minder 

water door de Rijn. Na aanleg van het Pannerdens kanaal voerde de Oude Rijn niet meer voldoende 

water voor de scheepvaart. Schenkenschans verloor daardoor haar strategische betekenis. Nadat 

Nederland de vesting in 1816 formeel aan Pruisen had over gedragen, besloot Pruisen de militaire 

omwalling te slopen. De bewoonde kern bestaat nog steeds in het buitengebied van Kleef.  

Schenkenschans in 1636  

De aanleg van het Pannerdens kanaal 

vergde 7 jaar. Met de ingebruikname 

werd niet alleen de waterweg voor de 

scheepvaart verkort. Belangrijker was 

dat de nieuwe verbinding de 

watertoevoer naar de nieuw 

aangelegde Hollandse waterlinie 

verbeterde.   
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Het beleg van Schenckenschans in 1636. Op de achtergrond de Eltenberg  

Een schans nam bij de nieuw gekreëerde splitsing van Rijn en Waal vanaf 1742 de strategische functie 

van de vesting Schenkenschans over. Omstreeks 1870 maakte die schans plaats voor fort Pannerden.  

  

Fort Pannerden  

Onlangs is er langs de Waal ook een 5-tal zgn. redoutes – uitzichtpunten op kunstmatige heuvels – 

gereconstrueerd. Prins Maurits had die tijdens de 80-jarige oorlog laten aanleggen in de strijd tegen 

de Spanjaarden die de vesting Schenkenschans bezet hielden. Er was om de 2 km een keten van dit 

soort uitzichtpunten tot aan slot Loevestein. Er is er nu o.a. één in de Ossenwaard gereconstrueerd.  
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Houberg vormde samen met het aangrenzende Steenwaard een oud Gelders leengoed. Het Rijnveer 

bij Elten was aan dit leengoed verbonden. Vanaf 1339, toen de graaf van Gelre tot hertog werd 

verheven  was de heerlijkheid verbonden aan het kamerlingschap bij de hertog. Dat duidt erop, dat 

Houberg een aanzienlijke heerlijkheid moet zijn geweest.  

Aan de Nederlandse zijde ligt het moerassige Erfkamerlingschap en ten westen daarvan de 

Ossenwaard. Het Erfkamerlingschap ligt tussen twee Rijnstrangen. Door ontkleiing in de jaren 70 is er 

weinig van het oorspronkelijke eiland over gebleven. Nu vormen het Erfkamerlingschap en de 

Steenward o.m. bijzondere biotopen voor libellen, sprinkhanen en vlinders. Verder groeit hier de 

beschermde sleutelbloem.  

  

            Sleutelbloem                              Karekiet                                      Roerdomp  

De Binsbergenhof of Steinwardhof  

is een hoeve die   toebehoorde aan  

het slot Gron d stein

., 

  ,   in de 18 e   

eeuw  door diens huwelijk met de  

grafin van Bylandt  in bezit van   

graaf Philipp Karl van  Wylich en  

Lottum . (1650 tot 1719). Hij was  

v eldmaarschalk in  

het Pruisische leger.  

Zijn geslacht heeft  

vanaf de 1 7 e   eeuw  

veel hoge officieren  

in het Pruisische  

leger geleverd.   Vanaf 1738  

pachtte de fam. van Bindsbergen  

de hoeve.   
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Erfkamerlingschap  

  

Staatsbosbeheer is in 2009 van start gegaan met verdere ontgronding van het Erfkamerlingschap, 

zodat er diverse soorten moerassen worden gerealiseerd o.a. met beverburchten. Ook een vistrap is 

gepland bij de stuw, die een constant waterpeil moet waarborgen. Daartoe moest zo´n 30.000 kubieke 

meter grond verwijderd worden, nadat de sleutelbloemen met zorg waren verplaatst.  

Uitbreiding van het rietmoeras moet bijdragen tot een toename van de karekieten en roerdompen.  
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Balderik werd verdacht. Toen hij door de bisschop van Utrecht op de hielen werd gezeten verschanste 

hij zich in 1016 in de burcht Uplade. Nadat Balderik het hazepad had gekozen, maakte de bisschop de 

burcht met de grond gelijk. Tot op heden is de locatie van deze legendarische burcht nog niet 

De grens verloopt vervolgens langs het geïsoleerde  

buurtschap Hauberg. z

e 

  Deze naam herinnert aan een  

eveneen s   verdwenen slot dat hier lag.     Het vermoeden  

bestaat,   dat deze burcht op de plaats stond van de  

legendarische  vestin

g 

  Uplade.  Graaf Wichman  va

n  Hamaland,  de burchtheer op de Eltenberg had de vesting  

Uplade gebouwd nadat   hij zijn bezit op de Eltenberg  

beschikbaar had gesteld als klooster.   

Die vesting  Uplade speelde later een rol in de strijd van  

zijn dochter Adela , die de rechtmatigheid bestreed van  

de schenking van de Hamalandse goederen aan haar  

jongere  zuster Luitgard  voor de oprichting van  ee

n  kanonikessenstift  op de Eltenberg. Adela en haar  

echtgenoot Balderik waren van mening, dat een deel van  

het bezit hun toekwam. De  2

8 

 jaar durende  strijd die  

hieruit voortvloeide leidde  tot een moord, waarvan  
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getraceerd. Er wordt ook beweerd, dat de motteheuvel, waarop hotel Montferland staat, de plek is 

waar zich de legendarische vesting Uplade bevond.  

Er bevond zich hier nog niet zolang geleden ook een 

papierfabriek, die tegenwoordig een woonbestemming 

heeft. De productie is verplaatst naar Goch. In de 19e 

eeuw stond op deze locatie een brouwerij. Mogelijk 

behoort het oudste gedeelte aan de straatzijde van het 

fabriekspand nog tot de voormalige brouwerij. Tot in de 

jaren 70 werd hier een kolk aan de Rijnstrangen op 

Nederlands gebied als vuilstortplaats gebruikt. Deze is 

afgedekt. Het terrein wordt nu als landbouwgrond 

gebruikt.   

Aan de Nederlandse zijde van de grens had de bekende trainer en fokker van renpaarden Bart van 

Alkemade een renbaan.   

Kort na het passeren van de 

weg van Elten naar Lobith 

volgt de grens verder de loop 

van de Wildt, een wetering 

die hier in de Rijnstrangen 

uitmondt. Hier wordt wel 

duidelijk, dat Neder-Elten tot 

aan het begin van de 18e 

eeuw nog min of meer aan 

de Rijn lag.  

Deze voormalige Rijnarm 

wordt afgebeeld aan de voet 

van de Eltenberg op het 

wapen van Elten. De 

Rijksadelaar daarboven  

herinnert eraan, dat het klooster van Elten van de 10e eeuw tot aan de 

Napoleontische tijd een zelfstandige bestuurseenheid vormde, die direct 

onder het gezag van de Duitse keizer viel. Het zwaard en de staf brengen in 

beeld, dat de abdis zelfstandig recht mocht spreken in het gebied, dat onder 

het klooster viel.   

Tot aan ´s-Heerenberg vormt de Wildt de grens tussen Nederland en 

Duitsland. Daarna gaat het Netterdenscher Kanal heten. De Wildt is net als  

de Oude Rijn een voormalige bedding van de Rijn. Aan de overzijde van de Wild is nog een deel van de 

spoordijk waarneembaar van de in 1926 opgeheven treinverbinding van Elten naar Kleef.  

Bij de Spyker weg / Oude Klever Postweg buigt de grens af naar het zuiden naar de Rijn. Die weg vormt 

de grens tussen Duitsland en Nederland. De weg zelf hoort nog bij Nederland, waardoor een 4-tal 

aanwonenden aan de Duitse kant lang niet aan de Nederlandse riolering aangesloten zijn geweest. Pas 

in 2008 is daarvoor een oplossing overeen gekomen. De Duitse naam van de verbinding naar de Rijn is 

Spyker Weg terwijl hij in Nederland Oude Kleefse Postweg wordt genoemd, wat eraan herinnert, dat 

hier vroeger de post richting Düsseldorf en Berlijn de Rijn passeerde.  
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De postkoets van Arnhem naar 

Keulen verkeerde 2 x in de week  

richting Keulen en 2 x richting 

Arnhem bespannen met 4 

paarden. Ongetwijfeld liep de 

route via de Oude Kleefse Postweg 

om bij Spijk de Rijn over te steken   

(afbeelding Jan de Beijer, uit 1742 

in Westervoort)   

Aan het begin van de Spykerweg 

bevindt zich een brug die de Britse 

genie in 1945 over de Wild heeft 

geslagen. De Britse naam is Ingles-

bridge. Inmiddels is deze brug op 

de monumentenlijst geplaatst.  

Alleen het betonnen wegdek en 

de vangrail zijn niet origineel.  

In 1956 werd de Oude Kleefse 

Postweg verhoogd en verbreed 

ten koste van de fruitbomen langs 

de weg.   

  

  

  

Winter 1955, de verbindingsweg tussen Elten en Emmerich staat blank  
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In 1672 trok Lodewijk XIV  op een    

ondiepe plaats ter hoogte van Lobith  

de Rijn over, waarna er gevec hten  

uitbraken in de Ossenwaard.   

In Lobith werd het  Tolhu i s   verwoest.   

Alleen het Schipperspoortje  is nog  

bewaard gebleven.  O orspronkelijk  

w a s het  Tolhuis  eigendom van de  

hertog van Gelre.  In 1477 ging het  

over in het bezit van de herto g van  

Kleef en kw a m vervolgen s   door  

vererving in bezit van  Pruisen.     
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Aan de Nederlandse zijde van de Oude Postweg staan wat arbeidershuisjes voor medewerkers van de 

nabije steenfabriek.  

G rens verloop langs de  

Spykerweg / Oude Kleefse  

postweg.   

De Moiedtjes is een  naam van  

een  natuurbeschermngsgebied  

dat voor 1959 ,   toen de  

dijkdoorlaat bij Lobith nog niet  

gesloten was, regelmatig onder  

water stond in de winter. Het  

water afkomstig van de Wild en  

van de Rijn  stroomde daar over  

de Moddeich en vormde  aan de  

voet van de dijk   kolkgaten. De  

overige plassen   zijn kunstmatig  

ontstaan o.a.   om  grond te  

winnen voor  de  aanleg van de  

nabije spoordijken omstreeks  

186

5 

.    
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Veer bij Elten. (Jan van Goyen (1596-1656)  

Op deze afbeelding is goed aan de hoog gelegen noordoever te zien, dat de Rijn toen nog langs de 

voet van de Eltenberg stroomde, daar waar zich nu nog de Wild bevindt. Rechts de kloosterkerk op de 

berg, links Neder-Elten, in het midden de molen van Wittenhorst, waarvan alleen nog een verloederde 

verlaten stomp bewaard is gebleven, waar niemand zich om bekommert, hoewel de molen op de 

monumentenlijst staat, wat niet bepaald bedraagt tot het behoud van de ruïne.  

  

Op het schilderij is het nog een houten bokmolen. In 1815 is deze vervangen door de huidige stenen 

molen die later in bezit kwam van de familie Wittenhorst. Sinds 1920 is er niet meer gemalen.  
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Nu de herstructurering van het spoor aan de voet van de Eltenberg ter discussie staat, wordt de 

ontsierende molenstomp als argument gebruikt, daar de reconstructievariant van het spoor, die de 

Eltenberg spaart, ten koste zou gaan van dit verloederde ´culturele monument´.    

 

Veer bij Elten omstreeks 1675 

  

Vanaf 1865 tot 1912 was er een spoorverbinding van Spiek naar Kleef. Per veerboot werden de 

wagons overgezet naar de andere Rijnoever. Locomotieven waren te zwaar. Er pasten maximaal 5 

personenwagons op het veer. De reizigers hoefden niet uit te stappen. Op de foto het veer gezien 

vanuit het zuiden. Op de achtergrond de Eltenberg. Militairen, die in Pruisen de dienst uitmaakten 

hadden een vaste oeververbinding afgewezen.  

Vanaf Elten verliep dit spoor van de Rheinische Eisenbahngesellschaft parallel met dat van de 

concurrerende lijn Emmerik-Zevenaar. Nadat de veerverbinding was gestaakt reed de trein nog wel tot 

1926 tot het oeverstation Welle. Van daar werden de passagiers met een stoomveer overgezet.  
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Begin jaren 30 werd het spoor aan de Eltense zijde verwijderd. Aan de oever op de andere kant vond 

nog tot 1987 goederenvervoer plaats naar de oliefabriek van Spyck.   

  

Omdat de locomotief te zwaar was voor de veerboot waren er voor het rangeren de boot op en af 

twee lege wagons tussen geschakeld. Een stoommachine midden op het veer dreef de wielen aan, die 

de boot langs een kabel naar de andere oever verplaatsten.   

  

Het veer aan de Eltense zijde van de Rijn. Het veerstation droeg hier de naam Welle  

Britse geniesoldaten hadden in 1945 een provisorische verbinding over de Rijn gerealiseerd die 

aansloot op de stilgelegde spoorlijn, vooruitlopend op de latere brug bij Emmerik. De brug kreeg de 

nam Victory bridge.  

Daar het militaire materieel naar het oosten getransporteerd moest worden, hadden zij een extra 

verbindingsboog richting Emmerik aangelegd. Nog steeds zijn de voormalige spoordijken van de 

trajectlijn en de verbindingsboog terug te vinden in het landschap tussen Elten en Hüthum aan de voet 

van de Eltenberg.  
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De waterplassen in het buitendijkse natuurbeschermingsgebied (Emmericher Ward) zijn ontstaan 

door kleiafgravingen voor de baksteenindustrie tot 1952 
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Overblijfsel van het emplacement in Welle 
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Dit viaduct brengt ook nu nog de 2 afzonderlijke sporen in beeld.  

Op de voorgrond het viaduct van de voormalige lijn Elten – Kleef, daarachter 

het viaduct van de verbinding Zevenaar – Emmerich.  

  

  

Restant van de spoorbrug over de Wildt  
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Aan de Moddeich staat nog een voormalig spoorwachtershuisje  

  

Voormalige dienstwoning in Welle 

  

De voormalige aanlegplaats van het veer aan de Eltener zijde   

Op de achtergrond de oliefabriek in Spyck 
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Dit moet het zicht op Elten en Hoog-Elten zijn geweest ongeveer vanaf de Stockmannshoeve 

  

Precies aan de grens stond aan de  

Ri jnoe v er de Stockmannshoeve die  

onlangs voor de dijksanering moest  

wijken. Inmiddels is er weer een  

nieuw pand verrezen.   
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Vlak bij de grens staat een tot monument verklaarde oude  

hijskraan  uit de jaren 30. Via de Rijn werd de klei o.a. uit het  

Westerwald aangevoerd voor de steenindustrie langs de dijk. Nog 

steeds wordt hier zo´n 30 % van de Nederlandse baksteen 

geproduceerd.   

  

Dit merkwaardige kunstobject met het opschrift Und so weiter  markeert 

de plaats waar de Rijn Nederland binnen komt.  Schoolboekjes noemen 

in dat verband tot ongenoegen van de inwoners van Spijk bij voorkeur 

Lobith. 
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Grenssteenwandeling rond Elten, laatste deel  

 

Zondag 3 februari, een stralende dag. Op de agenda staat de laatste 

etappe van de grenssteenwandeling rond Elten, dit keer van Babberich 

naar de Rijndijk bij Spijk grotendeels langs de Rijnstrangen en de Wildt, 

het waterloopje, dat uitkomt op de Rijnstrangen en dat zelf de 

oorspronkelijke loop van de Rijn markeert langs de voet van de Eltenberg.   

Tot 1709 wrong zich de Rijn nog door het slingerende half verlande 

traject, dat wij nu als het natuurgebied van de Rijnstrangen kennen. 

Steeds meer Rijnwater kwam daardoor in de hoofdstroom van de Waal 

terecht. In 1709 kwam de bypass van het Pannerdens kanaal gereed. Het 

mes sneed aan 2 kanten: enerzijds werd zo voorkomen, dat vijandelijke 

troepen vanuit het oosten de wat armetierige Rijn ter hoogte van Elten 

overstaken, om vervolgens zonder verdere barrière door te stoten naar 

het westen via de Betuwe en anderzijds werd de Neder-Rijn zo weer met 

meer water gevoed, wat wenselijk was in verband met de waterbehoefte 

voor de Hollandse Waterlinie, die in die dagen verder werd volmaakt. Nog 

2,5 eeuw lang kabbelde er wat Rijnwater door de strangen, totdat de 

overlaat bij Pannerden in 1959 werd gesloten.           
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De route verloopt langs en voor een deel door kwetsbaar 

natuurgebied, dat normaal gesproken niet betreden mag 

worden.   

Na de hoogwaterproblematiek van 1993 en 1995 werd 

duidelijk, dat onze rivieren weer meer ruimte moesten 

krijgen om herhaling te voorkomen. Samen met het 

kleiwinningsbedrijf Delgromij werden plannen ontwikkeld, 

om het prikkeldraad rond de Rijnstangen te verwijderen en 

om het landschap weer terug te geven aan de natuur, een 

win-win-situatie. De Delgromij kreeg een concessie om de 

rivierklei voor de baksteenindustrie af te graven, de 

zandruggen zouden bewaard blijven.  
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Zo kon o.m. weer bewust een  
biotoop voor oeverzwaluwen  
gekreëerd worden en en passant  
werden met restgrond weer   

van  

2 
   historische re doutes  

( schansen)  opgehoogd, die prins  
Maurits ooit had laten aanleggen  
op zichtafstand van elkaar vanaf de  
oorspronkelijke  splitsing   van Rijn  
en Waal bij Schenkenschans tot  
aan slot Loevestein ,   van waaraf   de  
schansbemanning kon  
waarschuwen, als   er  Spaan se  
troepen in zicht waren.     
  
Wachtpost aan de rivier   op een  
schilderij van Jan van Gooijen.  De  
17 e   eeuwse wachtposten  –   ook  wel  
Mauritstorens   genoemd  –   zijn  
verdwenen,   maar in plaats daarvan  
worden nu heuvels opgewor p en.   
O p  de oorspronkelijke locaties, die  
een vergelijkbaar uitzicht over het   
omringende landschap mogelijk  
maken.   E r moeten er ooit 54 zijn  
geweest tussen Schenkenschans  
en G o r cu m.   M et vlaggen, rook of  
vuur konden signalen worden  
afgegeven. Na de vrede van 1648  
werden de torens overbodig.   
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Zicht vanaf de Reimerswaard op de boerderij Kuikuit op ´t Grond in de buurt van het in 1840 

afgebrande slot Grondstein. De oude loop van de Rijn is grotendeels van riet ontdaan en oogt weer als 

een echte rivier.  
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Kasteel Grondstein (Jan de Beyer 1745) 2e helft 14e eeuw in de heerlijkheid Grondstein en Steinward  

  
Grenssteen 669 aan de Duitse zijde van de Oude Rijn. Rechts het eiland Erfkamerlingschap.  
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De Oude Rijn met op de achtergrond de St. Vituskerk van Hoog-Elten en links daarvan de St 

Matinuskerkvan Neder-Elten  

  

  
Zicht op een bocht in de Oude Rijn, terwijl het zonlicht op een dun ijslaagje weerkaatst. Op de 

achtergrond een als redoute opgeworpen heuvel  
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Op   de  uitzichtheuvel de contouren van  
w a ndelaars.     
In de vegetatie langs de oever zijn sporen  
van bevers z ichtbaar.   
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Muskusratten en beverratten worden  
gevangen om graafschade aan de dijken te  
voorkomen.  Ze worden levend gevangen,   
om te voorkomen, dat er een bever  of een  
otter  in een  dodelijke  klem terecht komt.   
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Jaarlijks worden er zo´n 100.000 muskusratten gevangen en vervolgens doodgeschoten.  

  

  
Alpenhoornblazers uit Dinxperlo op de Ossenwaarredoute, herkenbaar aan de lengte. De winterhoorn 

mag na 6 januari (Driekoningen) niet meer geblazen worden   

  

De beverrat hoort   eigenli jk in Zuid - Amerika thuis.  Hij is hier in de  
vorige eeuw ingevoerd  voor het bont.  Ontsnapte exemplaren hebben  
zic h in Nederland voortgeplant.   
Anders dan bevers hebben bever ratten geen platte staart.  Ze   hebben   
wel zwemvliezen.     
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Stuw in de Oude Rijn bij de Ossenwaardredoute  

  

   
Voor de verrichting van grondwerkzaamheden heeft de Delgromij een noodbrug over de Oude Rijn 

geslagen. – Een wandelaar bewondert het landschap  
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Op de voorgrond het Erfkamerlingschap, een oude waard die door de afgravingen als een eiland tussen 

twee Rijnstrangen ligt. Op de achtergrond de St. Vituskerk van Hoog-Elten, die herinnert aan het meer 

dan 1000 jaar oude klooster, dat zich tot aan de Napoleontische tijd boven op deze 82m hoge heuvel 

bevindt. De abdis viel onder het directe gezag van de keizer en had daardoor de status van een 

zelfstandige vorstin, maar daar het Stift van Hoog-Elten niet over een eigen militaire macht beschikte, 

moest de abdis zich wel arrangeren met de koning van Pruisen, die het gezag had over het omringende 

gebied bij Kleef.  
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Boven het fraaie landschap vliegen zwermen wilde ganzen  
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Halfweg biedt boer Lamers van de historische terpboerderij de Scholvert in de Ossenwaard  gastvrijheid 

in zijn wagenschuur  
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De boerderij Hauberg gezien vanaf de Ossenwaard. De heuvel, waarop deze boerderij staat wordt in 

verband gebracht met gebeurtenissen rondom de abdij in de 10e eeuw. Graaf Wichman had twee 

dochters. Aan de jongste, Luitgard, schonk hij vrijwel zijn volledige bezit toen zij tot eerste abdis werd 

benoemd van het stift op de Eltenberg, dat in de burcht van graaf Wichman was ingericht. Na de dood 

van de graaf werd de schenking aan Luitgard bestreden door haar zuster Adela en haar echtgenoot 

graaf Balderich. Adela verschijnt in de kronieken als de belichaming van het kwaad. Twintig jaar lang 

heeft zij haar zuster in het klooster belaagd, die daar beschermd werd door de keizer. Er wordt zelfs 

verhaald, dat Adela haar jongere zuster vergiftigd zou hebben.  

In de beschrijvingen is er sprake van dat Balderich heer was van Uplade en Houberg. De geleerden 

twisten er al jaren over waar die legendarische burcht Uplade gelegen zou hebben. Vaak wordt 

verwezen naar de motte in het Montferland, waar nu het gelijknamige hotel gevestigd is. Evenzeer 

wordt de hoeve Hauberg als locatie genoemd. Er is daar echter nooit archeologisch onderzoek 

gepleegd. Er zijn ook geen afbeeldingen bewaard gebleven van de burcht Uplade. Deze zou in de strijd 

tussen de twee zusters verwoest zijn.   

  
  

Aan de overzi j de  van  het   water ligt het voormalige  
bedrijf van de paardenfokker van Alkemade nog   net  
aan de Nederlandse zijde van de grens.  Tot voor  
kort   be v ond   zic h daar een  renbaan om renpaarden  
te trainen .  Nu worden er lakenvelders gefokt.   
Sinds kort is er een brugverbinding over het  water  
naar de boerderij Hauberg,   voordien   was deze  
Nederland se hoeve alleen via Duitsland bereikbaar.   
Tot 1876 was hier een veerverbinding voordat de  
weg van El ten naar Lobith werd aangelegd.   



64  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ook bij boerderij de Hauberg zijn de bevers 

actief geweest.  

  

   

  
Grenspaal op het punt, waar de Wildt uitmond in de Oude Rijn. Van hier volgt de grens verder de loop 

van de Wildt tot aan de noodbrug van de Britse genie uit 1945. Vanaf dat punt volgt de grens de Oude 

Kleefse Postweg naar de Rijn bij Spijk.  
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De luchthaven van Elten aan de overzijde van de Wildt.  
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Aan het eindpunt van de route staat Duitse bus als klaar op de Rijndijk bij Spijk om de wandelaars terug 

te vervoeren naar het beginpunt in Babberich.  

 

  
Re s te n   van de voormalige spoorlijn naar Kleef  
aan  Duitse  zijde   van de Wildt.   De wagons van deze  
verbinding werden per veerboot naar de  
overzijde van de Rijn gevaren.  In 1926 werd deze  
lijn aan  de rechter oever van de Rijn  stil gelegd.   
  
  
Britse  militaire  brug   uit 1945,   die 

n 

 na   bijna 75  
jaar nog steeds dienst doet.   


