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De grens tussen Duitsland en Nederland is
gemarkeerd met grensstenen. Wilt u de grens
beleven? Fiets dan de Grensstenenroute! Bij elke steen
krijgt u informatie over de geschiedenis van de grens
of over de grenssteen zelf. De QR-codes bevatten
spannende verhalen.

Op een aantal stenen is nog de nummering uit de 18e eeuw
te zien: die begon met nummer 1 op het drielandenpunt
Overijssel, Gelderland en Duitsland (bisdom Münster)
bij Rekken en liep tot nummer 87 op het drielandenpunt
Overijssel (bisdom Utrecht), bisdom Münster en graafschap
Bentheim. Dit is de Drilandsteen.

Grenzen

Oude grens

Grenzen spelen een rol bij het afbakenen van bezit. De
grens tussen Overijssel en Duitsland was in de vroege
middeleeuwen de grens tussen de bisdommen Utrecht en
Münster. De machthebbers markeerden zo het gebied waar
zij het voor het zeggen hadden. Maar op de inwoners had
dit geen invloed: er waren in die tijd nog geen slagbomen
en douanekantoren, dus er was gewoon contact tussen
mensen aan beide zijden van de grens.

Grenzen werden vaak aangepast, bijvoorbeeld na een
oorlog of door een huwelijken van machthebbers. Maar de
grens bij Enschede is bijzonder, omdat er sinds de 8e eeuw
vrijwel niets aan veranderd is. De grens liep voor een groot
deel door moerassige gebieden, waar lange tijd niemand
belang bij had. Hij is nog vaak duidelijk zichtbaar in het
landschap in de vorm van houtwallen, sloten enzovoort.

Gewichtige stenen
Grenspalen en -stenen
Grenspalen en -stenen worden geplaatst op het punt waar de grens een
knik maakt. De Nederlands-Duitse
grens loopt van Vaals in het zuiden
tot de Dollard in het noorden. Maar er
zijn twee reeksen grenspalen: de eerste begint bij Schengen (Luxemburg)
met nummer 1 en eindigt met nummer 862, de Drilandsteen. Dit was in
1815 de grens tussen de Nederlanden en Pruisen. De tweede
reeks begint bij de Drilandsteen (die dus ook nr. 1 heeft) en
loopt verder tot aan de Dollard (nr. 203). Dit was vroeger de
grens tussen de Nederlanden en het koninkrijk Hannover.

Nummering
De huidige nummering dateert dus van 1815 toen de grenzen
van het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden (inclusief België en Luxemburg) werden bepaald. Tussen de hoofdpalen
met een nummer staan nog extra palen, die op de grens met
Pruisen een letter bij het nummer kregen. Zo staan tussen nr.
843 en nr. 844 nog vier andere palen (843A t/m 843D).

Grensstenen waren vroeger bijna heilig. Er stond een vreselijke straf op het verplaatsen of stelen van een grenssteen.
De dader werd bijvoorbeeld in het gat gestopt waar de paal
gestaan had met alleen zijn hoofd nog boven de grond.
Daarna galoppeerde een paard met een ploeg erachter over
het hoofd van de schuldige heen. Bij andere daders werd de
buik opengereten om ze vervolgens met hun eigen ingewanden aan de grenspaal te binden. Beter om niet te doen dus.

Route-informatie
De routebeschrijving (in twee richtingen) is te verkrijgen bij
toeristische informatiepunten en te downloaden op www.
shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes/.
Onderweg komt u langs grensstenen. Bij
een aantal daarvan staat een bordje met
een QR-code die met een QR-codelezer
op een smartphone te lezen is. Hiervoor is
geen internetverbinding nodig.
Vergeet niet om tussen de grensstenen door van het prachtige landschap te genieten. Veel plezier!
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ROUTEBESCHRIJVING Z  N
GS 840D (Werthepaal) – GS 862 (Drilandsteen)
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Haarweg
Arendsweg, doodlopende weg
aan het eind GS 840G en 840H (even naar rechts)
omkeren en terug
Arendsweg
Berenbroeksweg
bij bord doodlopende weg
weg gaat over in fietspad, hier GS 843C
halverwege fietspad GS 843D
Knalhutteweg, hier GS 844 en 844A (overkant)
bij café-restaurant Sandersküper op de parkeerplaats: oude GS 46 (wapensteen)
terug via Knalhutteweg
Aamsveenweg
na bijna 1 km het veld in bij slagboom, bij wilg twee
GS: ‘Vanekerstenen’
omkeren en Aamsveenweg vervolgen
Lappenpad, doodlopende weg
in bocht naar links, vlak na slagboom, staat ca. 50 m
naar rechts in de beek: GS 844N
pad vervolgen (kan modderig zijn)
bij houten hek aan linkerkant, fietspad (Glanerbeekweg)
Glanerbeekweg (Sagenweg links)
Glanerbeekweg (kruising met Roodmolenweg)
Glanerbeekweg (kruising met Hölterhofweg)
Glanerbeekweg (driesprong met Spiksweg)
langs wit hek Landschap Overijssel, over brug,
fietspad
zandpad vlak voor boerderij, rechts: GS 845M
omkeren en fietspad vervolgen, hier rijd je Duitsland
in
bij picknicktafel scherp naar links, brug over A35/B54
over
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onder aan de brug (Grenzweg)
in bocht naar rechts: kleine GS 845T links
in bocht: GS 845U links
op lang recht stuk: GS 845W links
in bocht naar rechts: GS 845X links in het weiland
voorrangsweg met vrijliggend fietspad
na 1,25 km bij bord hotel Moorhof weg oversteken
richting Gasthof Gleis
langs gasthof, pad wordt fietspad
voor brug linksaf lopen, na 10 m links achter hek:
GS 846J
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verder lopen en vlonder over, daar voorbij links
achter hek nogmaals: GS 846J
via grasstrook rechts van busbaan, daar: GS 847
terug naar Gasthof Gleis
grindpad volgen
smal fiets- en wandelpad
voorrangsweg
vlak voor kombord Glanerbrug rechts op brug: twee
GS 848

omkeren, Duitsland in, voorrangsweg aanhouden
na 600 m, Schwarzenbergstrasse
Li
na 1,5 km, bij Knotenpunkt 88, langs rood-wit hek,
fietspad

bij bocht naar rechts GS 849N links

fietspad vervolgen
T Re Glanergrensweg
T Re Gronausestraat

net voor kombord Gronau GS 851A rechts

terug en weg vervolgen (Glane in)
Re
Weertstraat (Rg Overdinkel)
Re
direct over brug (Lagapad): informatie over Dinkelstenen

vlak voor fietsbrug GS 853 rechts
Re
fietsbrug over en fietspad vervolgen

na 500 m, bij oecumenische ontmoetingsplaats Oase,
links achter Dinkelstein in de oever: kleine GS 854
X Li fietsbrug over en fietspad vervolgen
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bij splitsing fietspad
verharde weg (Tieker Damm)
verharde weg (Tieker Damm)
voorrangsweg, Overdinkelstrasse (feitelijk rechtdoor)
in bocht naar links bij winkel: GS 857, aan overkant
weg GS 857A
fietspad (in dezelfde bocht)
na ruim 100 m, bij einde weiland, rechts: kleine
GS 857B links in groenstrook
na nog eens 150 m, tegenover hek met paarden,
kleine GS 857C links in groenstrook
bij begin Dubbele weg (weg verdubbelt hier) GS 857D
links
vlak voor eerste huis links GS 858 in de middenberm
bij splitsing Invalsweg GS 858A in de berm
voor woning rechts GS 859 links in middenberm
scherpe bocht naar rechts
voorrangsweg met vrijliggend fietspad
(tegenover Hagelsweg), langs houten hek GS 860B
fietspad
na 200 m links: GS 860C bij put
fietspad volgen, bij hek fietspad naar rechts volgen
na bosje weg oversteken
voorrangsweg met vrijliggend fietspad
bij hotel Driland staat een replica van GS 862
(Drilandsteen)
N.B. De originele GS 862 staat 250 m verderop, links
pal naast de weg tegen de vangrail.

ROUTEBESCHRIJVING N  Z
GS 862 (Drilandsteen) – GS 840D (Werthepaal)
Start hotel Driland met replica van GS 862 (Drilandsteen)
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Gebruikte afkortingen:
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grenssteen
Li
linksaf
Re
rechtsaf
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rechtdoor
T
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routeaanwijzing/informatie
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N.B. De originele GS 862 staat 250 m verder naar het
noorden (Rg Bardel), links pal naast de weg tegen
de vangrail.
met rug naar hotel voorrangsweg met vrijliggend
fietspad
na 200 m (vlak na weiland met wit hek aan rechterkant) weg oversteken en linksaf fietspad op
na 100 m rechts: GS 860C bij put
zandpad, aan het eind: GS 860B
voorrangsweg met vrijliggend fietspad
voorbij de brug, doodlopende weg
scherpe bocht naar links
overgang in fietspad
voorbij huis links GS 859 rechts in de middenberm
bij begin Dubbele weg GS 858A in de berm
voorbij laatste huis (nr. 3) rechts GS 858 in de middenberm
ter hoogte van de Kerkhofweg fietspad aanhouden,
GS 857D rechts
tegenover hek met paarden links kleine GS 857C
rechts in groenstrook
tegenover begin weiland links kleine GS 857B rechts in
groenstrook
voorrangsweg, hier GS 857A
direct bij winkel GS 857
bij volgende bocht rechtdoor (van voorrangsweg af)
Tiekerdam
aan het eind, fietspad (grind)
in bocht rechts aanhouden
direct na brug, fietspad langs Dinkel
op driesprong bij oecumenische ontmoetingsplaats
Oase, rechts achter Dinkelstein in de oever kleine
GS 854




direct na brug GS 853 links
bij volgende brug informatie over Dinkelstenen
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over brug
Gronausestraat

net voor kombord Gronau GS 851A rechts

terugrijden
Li
Glanergrensweg
Li
Hogeveldweg
Li
bij GS 849N
Re
bij rood-wit hek, asfaltweg
X Re in Gronau, voorrangsweg

bij kombord Glanerbrug op brug rechts twee GS 848

terug Duitsland in
Re
eerste grindpad, wordt zandweg
T Li grindweg
Rd
langs Gasthof Gleis
Re
om Gasthof heen, pad wordt fietspad

voor brug linksaf lopen, na 10 m links achter hek:
Li

T Li

T Li

T Li

GS 846J

verder lopen en vlonder over, daar voorbij links
achter hek nogmaals: GS 846J
Re
via grasstrook rechts van busbaan, daar: GS 847

terug naar gasthof Gleis
Re
naar voorrangsweg
Re
fietspad langs voorrangsweg
Re
na 1,25 km bij bord wandelparkeerplaats, Grenzweg

bij bocht naar links GS 845X rechts

ca. 100 m verder GS 845W rechts

in bocht naar rechts GS 845U rechts

in volgende bocht GS 845T rechts
Rd
brug over A35/B54 over
Re
na fietsbrug scherpe bocht naar rechts bij picknicktafel
Li
direct na boerderij, GS 845M aan zandpad rechts

omkeren en fietspad vervolgen
T Li na fietsbrug met wit hek Landschap Overijssel,
Glanerbeekweg
Rd
Glanerbeekweg (driesprong met Spiksweg)
X Rd Glanerbeekweg (kruising met Hölterhofweg)
X Rd Glanerbeekweg (kruising met Roodmolenweg)
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Glanerbeekweg (Sagenweg rechts)
Horsterveldweg, zandpad
vlak voor slagboom in bocht naar rechts GS 844N op
ca. 30 m links in de beek
Aamsveenweg
na ca. 700 m, vlak voor bos, na slagboom het veld in,
bij wilg twee GS: ‘Vanekerstenen’
terug naar Aamsveenweg, weg vervolgen
fietspad langs voorrangsweg (Knalhutteweg)
bij grensovergang GS 844 en 844A (overkant)
bij café-restaurant Sandersküper op de parkeerplaats: oude GS 46 (wapensteen)
terug via Knalhutteweg
door rood-wit hek, fietspad
na ca. 100 m GS 843D rechts
waar fietspad overgaat in weg GS 843C links
Arendsweg
Arendsweg, doodlopende weg
aan het eind GS 840G en 840H (even naar rechts)
omkeren en terug
Haarweg
Twistveenweg
hoek Twistveenweg/Witteveenweg/Weustinkhoekweg, GS 840D (Werthepaal)

