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Jolly van d.er Velden

Neder land en  Be lg ië  hebben n ie t  a l t i j d  g renspa len  nod ig  gehad.  Oo i t  waren de  twee landen

één r i jk,  maar ze werden vervolgens door de Opstand (de Tacht igjar ige oorlog) In de zeven-

t iende eeuw verdee ld  in  de  Noorde l i j ke  en  Zu ide l i j ke  Neder landen en  in  r8 r5  weer  a ts  een-

he id  hers te ld  a ls  Kon inkr i j k  der  Neder lanoen.
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Willem I was koning over dit gebied, dat

ongeveer overeenkwam met de huidige

Benelux. Er waren veel maatschappelijke

problemen en de bevolking was ontevre-

den. Dit leidde in r83o tot de Belgische

revolutie tegen de koning. Een jaar later

\ 
was het koninkrijk België een feit, a1

l. duurde het jaren voordat Willem I de

Belgische onaÍhankelijkheid ook

erkende.

Het scheidingstraktaat tussen België

en Nederland werd in april 1839 gete-

kend. Daarna duurde het nog ruim

drie jaar voordat de grens getrokken

was. De precieze loop werd in

augustus 1843 bepaald op de Con-

ventie van Maastricht. Tegelijker-

tijd werd besloten de grens te

markeren door grenspalen: 388
.  pa len  van g ie t i j zer  en  356 van

hardsteen. De opdracht om de

palen te maken en te plaatsen

werd openbaar aanbesteed in

diverse steden van beide landen.

Uiteindelijk is het een internati-

onale samenwerking geworden,

waarbij binnen een jaar alle

pa len  z i jn  gep laa ts t .

De meeste palen die destijds ztjn neergezet, staan er nu

nog. De ijzeren exempiaren wegen 372 kilo en staan in

een achthoekig bakstenen fundament, waaÍ ze ongeveer

r.3o meter bovenuit steken. Op de afgeronde punt staat

een r7 centimeter hoge knop, op de zijkanten zljn de

wapens van beide landen te zien en het jaartal 1843. De

hardstenen hulppalen zijn een stuk kleiner, daarvan is

75 centimeter zichtbaar in het landschap. Deze arduinen

hulppalen staan vooral dáár waar een weg de grens kn-rist

of op gelijke afstand tussen twee gietijzeren palen. Ze zljn

ongenummerd, in tegenstelling tot de gietijzeren palen

die doorlopend zijn genummerd. Te beginnen met num-

mer r bij het drielandenpunt in Vaals tot en met nummer

369bL1 de Noordzee.

Opmerkeiijk is dat paal nummer r niet echt op de grens

staat, maaÍ zo'n dertig meter Nederland in.

De laatste grenspaal is ook bif zonder omdat die jarenlang

op een buitendijkse zandvlakte stond in het Zwin, tussen

Cadzand en Zoute. Door storm viel de paal regelmatig om

en dan was het vervolgens lastig om precies de plaats vast

te stellen waar hij weer moest komen te staan. Tegenwoor-

dig staat hij op de dijk waar hij bestand is tegen alie

weeÍsomstandigheden.

Een letter na het nummer betreft een paal die na 1843

geplaatst is, bijvoorbeeld in Zeeland op land dat eerst

zee was.
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Foto:  Nat ionale Beeldbank

Er zi jn mensen die grenspalen a1s hobby hebben. Eef

Be rns is zo iemand. Zljn plezter zit hem vooral in de

zoektocht. ' le moet je eigen route bepalen',  zegt hi j ,  'de

kaart erbij pakken en al wandelend door stukken van

Nederland gaan, waar je anders nooit zou komen. Het zi jn

vaak heel mooie gebieden. Er zi jn natuurl i jk palen die

langs een weg of een bospad staan, maar er zi jn ook palen

op particulier terrein. Dat is wat avontuurlijker.'

Er is in Nederland een vrij kleine groep van ongeveer

veertig enthousiastelingen actief. Zijhouden het we1 en

wee van de palen goed in de gaten. Foto's en beschri jvin-

gen zetten ze op een website. Als er een dreigt te verzak-

ken, wordt dat gemeld aan de betreffende gemeente of het

kadaster, of aan het Meldpunt Vermiste Grenspalen. Hoe-

wel het haast onmogelijk lijkt omzo'n zware gietijzeren

paal te stelen, gebeurt het bl i jkbaar toch.

Berns: 'Onder Valkenswaard is twee, drie jaar gelcden een

ijzeren paal gestolen. Een nieuw exemplaar is feestelijk

herplaatst en een paar maanden later ook gestolen. Aan

de Duitse grens zi jn ook een paar mooie oude exemplaren

weg. Mogeli jk staan ze bi j  iemand in de tuin. '
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Crenzen op zich hebben ook zijn belangstelling. 'll< vind

de overgang tussen twee landen fascinerend. Die kan

soms heel scherp zi jn, bi jvoorbeeld tussen België en

Nederland. Dat vind ik frappant, je komt meteen in een

andere landschapscultuur, een andersoortige verkaveling

van de weilanden, andere huizen, maar ook de lantaren-

palen zi jn bi jvoorbeeld anders. '

De palen zijn destijds neergezet zonder dat daar vastge-

stelde regels voor waren. Meestal daar waar twee gemeen-

te[Jrenzen el]<aar raakten, ofwaar de grens een hoek

maakt. Soms staan ze enkele meters van elkaar verwijderd

en soms een paaÍ l<i lometer uit  el l<aar. Bi j  Baarle-Nassau

was het door de onoverzichtelijkheid van het gebied,

enclaves en zelfs enclaves binnen enclaves, onmogeli jk

otn de grens exact vast te stel len. Hierdoor is er tussen

grenspaal 214 en 2r5 zeventig kilometer geen grensmarke-

ring te vinden.

Bij een rivier worden op allebei de oevers grenspalen

gezet met dezelfde nummering. De werkel i jke grcns l igt

dan meestal in het midden.
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In een uit 1847 stammend reglement staat beschreven dat

de grenspalen in stand moeten worden gehouden en dat

er onderhoud moet worden gepleegd.

Eef Berns: 'Er zíjn gebieden waar het zogenaamde schou-

wen en onderhouden nauwelijks gebeurt. Onze groep

attendeert gemeenten er regelmatig op a1s er wat mis is

met een paal.

Maar er zijn natuurlifk ook gemeenten die het serieus

oppakken en de jaarlijkse schouw gezamenlijk met de

buren aan de andere kant van de grens doen, zodat het

een plezierig contactmoment wordt. Die gemeenten zijn

vaak heel actiefbezig om grenspalen, als dat nodig is, te

herplaatsen, te vervangen ofop te knappen. In het alge-

meen vind ik het jammer dat grenspalen als cultuur-

historisch monument ondergewaardeerd raken. Daar zou

best wat meer aandacht voor mogen zijn, ook qua

onderhoud.'
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De Duits-Nederlandse grens heeft ook grenspalen, in twee
reeksen. Ze volgen de huidige grens, al zijn ze gebaseerd
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op oude grenzen. De oudste palen, bij Enschede, dateren
uit de vijftiende ofzestiende eeuw. Eén reeks begint bij
het drielandenpunt met nummer r93 en eindigt in Twente
met nummer 862. Dit was de grens tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen. De tweede
reeks van 1 tot en rneI 2o),loopt langs Duitsland tot aan
de Dollard, de grens aangevend tussen Nederland en het
koninkrijk Hannover. Op de Duits-Nederlandse grens zijn
de stenen hulppalen wel genummerd.
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Met een topografische streekkaart is het prima te doen om

grenspaalwandelingen te maken. Soms is toestemming

vïagen noodzakelijk als het een privéterrein betreft.

Verrassende ontmoetingen zitten in een klein hoekje. Eef

Berns knram op een van zijn tochten in Brabant een boer

tegen die hij enthousiast vertelde over zljn hobby. Blijk-

baar kwam het toch niet helemaal over, want de enige

verbaasde reactie van de boerwas: 'Zeziener toch alle-

maal hetzelFde uit l ! '
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