Donderdag Hemelvaartsdag.
Om vier uur stond ik naast mijn bed omdat we vroeg weg zouden gaan om een route te gaan fietsen
langs de grenspalen aan de Nederduitse grens. (laakpalen)
Om iets over vijven zaten we op de fiets in de kou en mist, met een jas aan. Ik had zelfs nog
handschoenen aan. Het zou zonnig en warm worden.

5769 De Witte Wieven waren nog aanwezig …

We reden de wijk uit via de Heersenkampweg en de
Jacobsrietweg. Vervolgens linksaf het fietspad bij het
Rutbeek op.

5775

Toen we aan de oost- en zuidkant van het Rutbeek fietsten begon de zon op te komen en natuurlijk
moesten er weer wat foto’s gemaakt worden.

5777 Oostkant van het Rutbeek

5778 Oostkant van het Rutbeek

5781 Oostkant van het Rutbeek

5783
De zuidkant van het Rutbeek

5786

5787

Het lichtspektakel tijdens zonopkomst hield me dusdanig bezig dat ik om de twintig meter naast de
fiets stond om een foto te maken. Omdat de fietstocht op deze manier heel lang zou gaan duren
bedacht ik dat het handig zou zijn om al fietsend foto’s te proberen te maken.

5794

5801

Nu de zon op was en de mist langzaam begon op te trekken werd het geleidelijk aan minder koud en
was er geen reden meer om niet te beginnen met het ‘ontdekken’ van de grenspalen. Via de
Meddelerweg en de Hegebeekweg kwamen we aan de Berktepaalweg waar we eerder geweest
waren voor de Berktepaal.
De Hegebeekweg liep uit op de Hegeveldweg waar ik nog niet eerder geweest was. De foto’s die ik
nam terwijl ik fietste leverden wat verrassingen op, maar ik geloof niet dat ik dit experiment
uiteindelijk erg geslaagd kan noemen.

5819

5820

5822 Helaas niet te lezen

5832 Wie is dat wiens rug ik fotografeerde?

Op de Hegeveldweg sloegen we rechtsaf de Witteveenweg in. Via een fietspaadje dat afliep naar de
Duitse kant van de Hegebeek (Hegebeck) kwamen we terecht op de plek waar twee laakpalen zich
verstopt hadden. De eerste paal liet zich gemakkelijk vinden. (840)

5833 Paal 840

5844 Paal 839B

De tweede was wat moeilijker te vinden omdat die zich in de bosjes verstopt had. (839B)
Ik heb ze allebei gefotografeerd maar helaas bleef eentje onduidelijk. Er lag een plas water en de
ganzen die er bezig waren wakker te worden begonnen verontwaardigd te gakken.

5841 Ontwakende ganzen

5842 Actiefoto met Frans op zoek naar paal 839B

Terug ging de fietstocht naar het begin van de Witteveenweg waar de weg zich voortzette in de
Twistveenweg. Aan die weg staan een aantal laakpalen die we eerder gezien hadden maar die ik voor
de volledigheid nog een keer wilde vastleggen. (840B, 840C)

5858 Paal 840B

5869 Paal 840C

5860 En ook hier kan je de boom niet in…

5861

Het uitzicht vanaf de Twistveenweg over de korenvelden
aan de Duitse kant was heel mooi zo vroeg in de
ochtend. Jammer genoeg een zeldzaamheid
tegenwoordig: koren.

5864

Bij de laakpaal (Werthepaal) die stond aan de
kruising Twistveenweg / Weustink-hoekweg
(840D) kwamen we de eerste echte
douwtrappers tegen: drie jongens die hun fiets
even gestald hadden en op een bankje
gezeten bezig waren hun ontbijt weg te
werken. Nieuwsgierig vroegen ze ons wat er
zo interessant was aan die oude stukken steen
en Frans is nooit te beroerd om dan een
gedegen uitleg te geven.
Omdat de Twistveenweg ons van de grens
wegvoerde wachtten we op een moment
waarop we weer een weg konden volgen die
richting onze oostgrens zou leiden. Via de
Haarweg en de Arendsweg kwamen we uit bij
de Zuidergrensweg.
5871 Gp 840D

In de Arendsweg staan ook nog steeds restanten van bouwwerken die getuigen waren van de ligging
van de voormalige spoorlijn Enschede-Zuid – Ahaus dat reed vanaf 25 april 1903 tot 8 oktober 1939.

5885

5884

5889

Aan de Zuidergrensweg staan met zekerheid een aantal laakpalen maar die niet te bereiken zijn
omdat je jezelf daarvoor op privéterrein moet begeven. Alleen 840H was te bereiken en een eindje
verderop stond 840G.

5893 Gp 840H

5896 Daar is 840G. Beetje sneu al dat plastic …

5894 Waar is 840G?

De pony’s die er achter 840H in de wei liepen waren
wat schuchter toen we aankwamen en onze fietsen
neerzetten en druk begonnen te fotograferen. Maar
op gegeven moment kwamen ze nieuwsgierig
dichterbij. En je kon aan ze merken dat ze zich
afvroegen wat wij zo interessant aan die paaltjes
vonden.
5898 Daar is hij weer!

5901 De Zuidergrensweg is verboden toegang

5910 De Duivengoorweg, helaas een eigen weg

Omdat we niet verder konden waren we gedwongen om via de Arendsweg terug te rijden naar het
begin van de kruising. We zagen ook maar af van ons plan om de Duivengoorweg op te fietsen want
dat was ook een eigen weg. Dat betekende dat we de Arendsweg verder vervolgden. Deze kronkelde
verder langs melkveebedrijf Hobbelt naar een splitsing met de Berenbroeksweg.

5912

Helemaal aan het einde van de Berenbroeksweg stonden drie laakpalen op het land van een boer.
Vanuit de verte, Frans met een zijn toestel in maximum zoomstand, ik met een telelens, hebben we
foto’s van die stenen staan maken.

5929 Paaltjes! Waar? Daar! Op het erf van die boer …

5930

Foto van Frans P1120608

We fietsten voor de boerderij met de laakpalen zonder die van dichtbij de fotograferen. Vanaf dat
punt loopt de Berenbroeksweg samen met de Nederduitse grens en hier was de kans dat we
laakpalen tegen zouden komen het grootst. (843C, 843D)

5936

5939 Gp 843C

5947 Gp 843D

5949 Bij Gp 843D: Actiefoto!

5951 Pauze

5953 Knalhutteweg

We staken de Knalhutteweg over naast Sandersküper. Daar bleven we even staan om laakpaal 844A
te fotograferen. Ik nam nog een foto van een teckel die zichzelf aan het uitlaten was en de
Berenbroeksweg waar wij vandaan gekomen waren insloeg. Helaas zag ik niet paal 844 die heel
duidelijk zichtbaar ook op de foto met de teckel staat.

5955 Gp 844A (kopieën)

5956 Gp 844 Heel sneu om die paal pas thuis te zien…

Wij reden de Knalhutteweg richting Nederland in om rechtsaf de Aamsveenweg in te slaan. Op
gegeven moment leidde een onverhard paadje naar een oude dikke wilgenboom waar twee
laakpalen onder stonden die daar ooit geplaatst waren nadat ze door bewoners van het Vaneker
weggehaald waren om te dienen als onderdeel in het fundament voor de boerderij.

5965 Gp844 (de echte?)

5967

We kwamen bij een kruispunt terecht waar de
rechtdoorgaande weg doorging als de Aamsveenweg.
Linksaf leidde naar de Roodmolenweg, rechtsaf via de
Sagenweg in zuidelijke richting naar de Glanerbeekweg.
Die laatste weg gingen we in. Aan de rechterkant van de
weg lag een es die meer als een halve meter boven het
omringende landschap uitstak. Aan het einde van het
fietspad stalden we onze fietsen en begonnen aan een
trektocht van anderhalf uur door het Aamsveen.

5980

5986 Aamsveen “Loop eens wat door, Conny!”

5989 Dit herken ik nog van een vorige keer

Met de ‘picknickmand’ liepen we eerst naar de uitkijktoren
en gingen daarna op zoek. Op zoek naar meer laakpalen
op de grens. (845C, 845E, 845G)

5993

6002 Gp845C

6008 Gp845E

6006

6016 Gp 845G

6007
Hele andere paaltjes!

6010

Frans had uitgedokterd hoe hij de ontbrekende palen die we nog niet gezien hadden in en rond het
Aamsveen zouden kunnen bereiken. We reden de Glanerbeekweg af in noordelijke richting en
sloegen rechtsaf een fiets- en wandelbruggetje op voor de weg de N35 zou kruisen. Het pad loopt
over de Nederduitse grens zet zich in Duitsland voort onder de naam Dornhagen terwijl het daarvoor
rechtsaf met de Grenzweg samenloopt.

6044

6046 De dames lagen lekker in de zon

Ook hier vonden we wat palen. (845M, 845K, 845H) Nog verder rechtdoor en grenspaal 845G was
weer te vinden die we eerder waren tegengekomen tijdens onze wandeling door het Aamsveen.

6047 Gp 845M

6053 Gp 845G

6049 845K

6051 845H

6054 Via dit paadje kwam ik Gp 845G weer tegen.

6056 Zonlicht en spinnenweb

We reden terug op de weg via welk we gekomen waren en sloegen bij de Spiksweg rechtsaf. We
reden door tot we bij de Aamsveenweg kwamen en via het viaduct over de N35 reden we richting
Glanerbrug. Rechtsaf een fietspad op die afboog naar de Draadskolkweg. Dan rechtsaf de Kersdijk op.
Tenslotte de Broekheense weg naar Glanerbrug.

6060 Foto ‘uit de losse pols’, Spiksweg, Enschede

6061 Viaduct over de Aamsveenweg

6066 Glanerbrug

Frans was inmiddels zover dat hij bereid was allerlei
regels aan zijn laars te lappen zoals ‘gelieve niet op de
busbaan te fietsen’ en ‘gelieve niet op het voetpad te
fietsen’ en scheurde op zijn mountainbike eerst de
6068 Gp 847
Glanerbrugse busbaan op en maakte vervolgens een
voetpad in een rustig parkje achter een Glanerbrugse woonwijk onveilig. Dit alles om zoveel mogelijk
grenspalen in zijn administratie vast te leggen. Ik fietste achter hem aan maar stapte netjes (of
huichelachtig) af toen een ouder echtpaar met een puppy ternauwernood aan de fietswielen van
Frans ontsnapte om te zeggen dat ik ‘het echt een heel leuke pup vond’. Echt schattig. Aan paar
meter verder, net om de hoek van een rijtje huizen verstopt achter een struik, stond de andere
boosdoener naast zijn fiets.
“Lopen?”, vroeg hij me.
“Ben je bedonderd!”, zei ik, en stapte weer op mijn fiets en probeerde nog harder te racen als Frans.

Paal 847 staat in Glanerbrug in een parkje. Daar was ik heel
verbaasd over omdat ik me niet realiseerde dat de grens dwars
door Glanerbrug loopt.

6070 Gp 847 in een parkje

Zo bereikten we de Gronausestraat waar we paal 848 vonden. Achter een hek. Aan de andere kant
van de brug, aan de Nederlandse kant stond zijn broer zonder hek.

6075 We zijn ook even in Duitsland geweest

6078
6076 Gp848 Jammer dat hij achter de tralies zit …

Grenspalen? Als van … meervoud? Waar is die andere dan?

6080 O ja .. Gp848

We vierden deze oogst aan palen met een laatste rest koude
groene thee, boterhammen en koekjes en gingen toen richting
Helmerhoek terug.

6081

6079 De andere kant van Glanerbrug, Duitsland

6099 Bijna thuis

