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Na een ontbijt met 
pannenkoeken vertrek ik naar 
het noorden. De duosteuntjes 
zijn ingeklapt, want neefje 
Anakin keert terug naar huis. 
Vier dagen ben ik al onderweg 
om de grens van België af te 
rijden, en nog niet eens halfweg. 
Toegegeven, dat kan sneller, 
maar laat snelheid nu niet mijn 
missie zijn. Wel zo nauwgezet 
mogelijk de kronkelende 
binnengrens volgen, aangevuld 
met bezienswaardigheden, 
koffiepauzes, ontmoetingen en 
zomaar turen naar de einder. 

T ien dagen zijn het geworden, en als een reizi-
ger op een verre wereldreis heb ik ze beleefd. 
Industriezones en betonbouw zijn het decor 
van de eerste tientallen kilometers. Ik duik even 

Luxemburg in om te tanken. Door mijn gps-route nog 
meer te verfijnen probeer ik te ontsnappen aan de le-
lijkheid, al lopen de gekozen paden soms dood. De vele 
dorpen blijven nietszeggend saai, maar stilaan wordt het 
heuvelachtige landschap groener en leger. Aarde, grind, 
modder en gras rollen voor me uit. Voorbij de top van 
de Luxemburgse ‘schoen’ vertoont de grens een deuk 
richting het zuiden. Ik moest en zou in Ouren logeren, 
een Belgisch gehucht aan de oevers van de Our en het 
drielandenpunt België-Luxemburg-Duitsland. Vanaf 
hier loopt mijn traject omhoog langs de Duitse grens tot 
Nederland. De nacht is merkelijk kouder dan voorheen. 
Mentale nota: dun donsjasje meenemen op de reis die 
hierna volgt, langs het voormalige IJzeren Gordijn. 

Verboden zone
Voor het eerst sinds dagen is er weer echt zon. Halfweg 
de dag ontmoet ik Gaea, mijn compagnon op de Meisjes, 
moslims & motoren-reis, en haar vriendin. We zullen 
een paar dagen samen rijden. Bij de voorbereiding heb 
ik dagenlang spannende routes getrokken langs de hele 
grens in de MyRoute-app. Soms moest ik de app daarbij 
aanporren om mijn zin te volgen, en dat leverde prachtige 
trajecten op. Maar een paar keer sloeg ik de bal flink mis, 
zoals vandaag. Het militair domein Kamp Elsenborn is wel 
degelijk een onoverkomelijke hindernis. Erdoor rijden, lek-
ker hobbelend over het uitgestrekte oefenterrein met onze 
bolides, is jammer genoeg geen optie. De U-bocht is een 
kunde die we in elk geval goed hebben kunnen oefenen.

Nog geen vijftien kilometer verderop doorkruisen 
we onbedoeld een paar stukken Duitsland, de exclaves 
van de Oostkantons. Die zijn nog steeds afgescheiden 
van het moederland door de Vennbahn, een trein traject 
uit 1889 dat Belgisch grondgebied is. Er wordt nog altijd 
onderhandeld om die luttele vierkante kilometers  
opnieuw aan Duitsland toe te wijzen. Hoe ingewikkeld 
kan het zijn, denk ik dan.

TEKST: Trui Hanoulle
FOTO’S: Trui Hanoulle, Gaea Schoeters, Annelies Van Parys

deel 2: de oost-  
en noordgrens

Langsheen de 
grenzen van het 
Koninkrijk EEN ONTDEKKINGSREIS  

IN POST-LOCKDOWNTIJDPERK



72 73M O T O R E N  &  T O E R I S M E M O T O R E N  &  T O E R I S M E

Van vrede naar oorlog
Vandaag hebben we een afspraak. Al jaren stond hij 
op mijn to-dolijstje maar hij was zelden open voor het 
publiek: de Toren van Eben-Ezer, zonder enige over-
drijving het vreemdste en meest intrigerende bouwwerk 
van ons land. Stralend in de zon staren vier mythische 
wezens ons, nietige stervelingen, aan vanop hun vier-
kante toren. Eben-Ezer, wat ‘de steen der hulp’ betekent, 
is het levenswerk van Robert Garcet, een vuursteen-
houwer, filosoof, amateurarcheoloog, kunstenaar en 
pacifist, die als jonge man WO II van dichtbij had mee-
gemaakt. Na de oorlog bouwde hij vijftien jaar lang met 
vrienden aan zijn vuurstenen monument voor vrede en 
mensenrechten. In 1963 was de toren klaar. 

We parkeren de motoren naast het bouwwerk en 
ontmoeten Garcets medewerkster van het eerste uur, 
Corry Schoenmakers. Ze gidst ons door elke verdieping 
en neemt rustig de tijd. De benedenverdiepingen zijn 
een apocalyptische explosie van kleuren, expressieve 
vormen en wilde creativiteit. Geen stuk muur is onbe-
dekt. Een veelkleurig monster, het beest der domheid, 
beslaat de halve ruimte, omgeven door oorlogstuig uit 
alle eeuwen en verwijzingen naar alle religies. Een ste-
nen boek bevat de lijst van alle grote oorlogen die in de 
geschiedenis al hebben plaatsgevonden. Midden in de 
ruimte torenen vier gevleugelde cherubijnen boven ons 
uit: de arend, de engel, de sfinx en de stier. Ze onder-
steunen niet alleen de binnenbouw maar symboliseren 
de krachten ‘die de mensheid leiden en kunnen redden’. 
Garcet zette ze ook bovenop de toren, daar vinden ze 
volgens hem ‘hun vrijheid terug en verspreiden de 
vredesboodschap’. Hoewel uitgesproken areligieus, 
inspireerde hij zich vooral op het Bijbelboek de  

Apocalyps. Maanden zou je nodig hebben om alle sym-
boliek te doorgronden. Op de toren wappert een witte 
vlag met een tekst van de profeet Jesaja: “Geen volk zal 
tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen 
de oorlog niet meer leren.” 

Geen drie kilometer verderop ligt Eben-Emael, een 
destijds onneembaar geachte fort, en een staaltje van 
hoogtechnologie aan het begin van WO II. Het contrast 
kon niet groter zijn. In 1935 gebouwd, werd het fort het 
centrale punt van de Belgische verdediging aan de oost-
grens. Het bewaakte drie bruggen over het Albertkanaal 
en stond pal op de linie tussen Maastricht en Luik. Met 
twee ondergrondse verdiepingen, een kazerne voor 1.200 
soldaten, een gangenstelsel van 5 kilometer en geschuts-
koepels voorzien van de nieuwste en snelste wapens, 
werd het als het sterkste fort van Europa beschouwd. 
Dat wisten ook de Duitsers. In de vroege ochtend van 10 
mei 1940 dropten elf zweefvliegtuigen in alle stilte een 
Duitse elite-eenheid bovenop het fort. Met behulp van 
de ‘holle lading’, een vernuftig nieuw soort explosief dat 
alle kracht in één richting stuurt, neutraliseerden ze de 
vuurkracht van de hele vestiging binnen vijftien minuten.  

De Toren van Eben-Ezer is zonder 
enige overdrijving het vreemdste 
en meest intrigerende bouwwerk 
van ons land.

Outfitcheck
JAS:  REV’IT NEPTUNE 2 GTX JACKET, ZILVER-ZWART,  
 GORE-TEX 3-IN-1

BROEK:  REV’IT NEPTUNE 2 GTX LADY PANTS, ZWART,  
 GORE-TEX 3-IN-1

HELM:  LS2 INTEGRAALHELM STREAM,FLUO-ROOD

LAARZEN:  BMW ENDURO GORE-TEX

HANDSCHOENEN:  BMW GS RALLYE GLOVES & RICHA ICE  
 POLAR GORETEX
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Dertig uur later gaven de Belgische soldaten zich over. 
Met dezelfde overvaltactiek werden de bruggen ingeno-
men. De deur naar Frankrijk was geopend, WO II was nu 
ook in West-Europa begonnen.

Om na te kaarten over de indrukwekkende dag, in-
stalleren we ons het tussen de bomen op het terras van 
Moulin du Broukay, een sociaal restaurant dat onze gids 
van Eben-Ezer aanraadde. De lunch is gezond, lekker 
en verzorgd, en de pannenkoek nadien is ook al zo’n 
plaatje: op leisteen geserveerd met een silhouet van een 
schaar in poedersuiker eromheen. Zonder twijfel het 
allerbeste restaurant van de hele reis. 

Verderop lonkt een idyllisch ogend pad langs het  
Albertkanaal. Paradijs voor... fietsers; wij worden ge-
dwongen op de lelijke ‘national’ te blijven. Limburg is 
bovenal fietsland. 

Den Doodendraad
De dag nadien vinden we ze wel, die mooie afgelegen 
wegen en grindpaden. En ‘den Doodendraad’. Kort na 
de middag botsen we erop, en niet voor het laatst. Op 
een kloek toeristisch bord staat historische uitleg. Na 
de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 
ontstond een gigantische vluchtelingenstroom naar 
het neutrale Nederland, waaronder duizenden mannen 
die via Nederland en Engeland naar Frankrijk trokken 
om zich aan te sluiten bij de geallieerde legers. Om dat 
een halt toe te roepen, bouwde de Duitse bezetter een 
draadversperring langs de hele noordelijke grens van 
Aken tot Knokke, een afstand van 450 km. De grens-
kronkels niet meegerekend mat de versperring uitein-
delijk 332 kilometer. Hier staat een van de reconstruc-
ties van de oorspronkelijke manshoge hekkens, met 
elektrische bedrading en waarschuwingsborden waarop 
de tekst prijkt: ‘Achtung, Hochspannung-Lebensgefahr 
/ Hoogspanning-Doodsgevaar’. De middelste versper-
ring, de eigenlijke Dodendraad, stond onder 2.000 volt 
wisselspanning; aan beide kanten daarvan was prikkel-
draad om mens en dier weg te houden. Her en der waren 
zwaarbewaakte grenspassages en langs de hele Draad 
werd dag en nacht gepatrouilleerd. Tot het einde van de 
oorlog in 1918 bleef de Draad bestaan en eiste tussen de 
1.000 en 3.000 slachtoffers, waaronder onwetende bur-
gers die niet met elektriciteit vertrouwd waren. Passeurs 
of grensgidsen smokkelden mensen en goederen door 

Met droge wollen dekens 
hielden de ‘passeurs’ 
de dodelijke draden uit 
elkaar, of beter nog, met 
het ‘passeursraam’, een 
openklapbare houten 
zeshoek. 

Bij mijn eerste verkenningen waren de grenzen nog 
gesloten. Aan de noordgrens bijvoorbeeld gebeurde dat 
met grote zandhopen. En daarnaast de bandensporen 
van al wie er toch door sloop. Of er los over, een 
buitenkansje voor de avontuurlijke crosser.
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de levensgevaarlijke bedradingen. Met droge wollen 
dekens hielden ze de draden uit elkaar, of beter nog, met 
het ‘passeursraam’, een openklapbare houten zeshoek. 
Maar veruit de veiligste methode om aan de overkant te 
geraken was het omkopen van grenswachters. 

Baarden, boeren en bier
We volgen nog wat veldwegen, en dan draait mijn gezel-
schap een snelweg op naar huis; vanaf nu rijd ik weer al-
leen. Die avond op een terras in Poppel klampt een baar-
dige man me aan en vraagt of hij erbij mag komen zitten. 
Ben ik toevallig ook lid van de Bikers Club voor Singles? 
Stomverbaasd wimpel ik hem af. Hij is al de derde op deze 
reis die strootjes legt. Zijn het mijn coronalange lokken 
die heteromannen tegenwoordig aantrekken?

De dag nadien, op zoek naar een rustig plekje om te 
picknicken, beland ik op een afgelegen aardeweg in een 
streepje bos. Ik plant de beemer midden op de weg, ge-
woon omdat het kan, en omdat de braamstruiken aan de 
rand niet bepaald uitnodigen om meer moeite te doen. 
Picknicken hoor je in stijl te doen. Ik drapeer een schone 
theedoek over het zadel en stal de smakelijke ingre-
diënten uit. Net als ik de eerste hap neem, hoor ik plots 
gebrom. Ja hoor, een tractor die zo uit de Balkan kon 
komen, tuft mijn kant uit. Dat-ie er nét langs zal kun-
nen, blijkt algauw ijdele hoop. Ik graai mijn motorkleren 
en het hele diner bij elkaar en drop alles zolang in de 
doornstruiken. De BMW kan pas een heel eind verder 
genoeg opzij, maar de boerin is van de geduldige soort. 
De noodzaak om enige verfijning in het kiezen van pick-
nickplekken te ontwikkelen, dringt zich op... 

De Dodendraad heeft ook hier weer sporen en pane-
len achtergelaten, met smokkelverhalen dit keer. Om te 
overleven, en omwille van de winsten, werd met bloem, 
boter, koffie, rijst, kaarsen, benzine enz. de grens over 
geslopen. Vrouwen waren meesters in de kunst en kon-
den rekenen op de schroom van de grenswachten. Een 
vrouw die geregeld de grens over ging, deed drie jaar lang 
alsof ze hoogzwanger was. Tot een slimmerik haar bij een 
warme kachel zette en de boter uit haar rokken droop.

Vanavond kampeer ik in de tuin van een verre kennis, 
lid van de lokale Heemkundige Kring én brouwer van het 

streekbier Grote Klos, waar een legende aan vast hangt. 
Eind negentiende eeuw, toen bijgeloof nog welig tierde, 
zou ene Petrus ‘Grote Klos’ Van Uffelen, verkoper van 
klosjes garen en duivelbezweerder, menig polderbewoner 
bevrijd hebben van kwalen en demonen door het aflezen 
van het gebed ‘Mieke Den Duvel’ en door hen te laten 
drinken van zijn kruidenmengsels. Als basis voor de 
nieuwe tripel van 11% gebruikte brouwer Carl Theunis  
de overgeleverde kruidenrecepten van de notoire pol-
derfiguur, die onder andere brandnetel, duivelsklauw, 
heermoes, kamille, maretak en salie bevatten. Het giftige 
vingerhoedskruid heeft hij er veiligheidshalve uit gela-
ten. Voor ik ’s anderdaags verder hobbel richting westen, 
duwt mijn gastheer nog een flesje in mijn bagage, “om te 
proeven en om den duvel weg te houden”.

Palen tellen
Als we over ‘de grenzen van het koninkrijk’ spreken, 
hoort daar natuurlijk het verhaal van het ontstaan van 
België als land bij, toen het zich losscheurde van het 
rijke Nederland. Onder invloed van de slechte econo-
mische toestand kwam het in 1830 tot ernstige rellen 
in Brussel. De opvoering van de opera ‘De Stomme van 
Portici’ wordt daarbij als ijkpunt aangehaald, maar het 
volk morde al veel langer tegen het beleid van Willem I.  
Er kwamen regelrechte gevechten van, en uiteinde-

lijk een akkoord en een staatshoofd. Op 21 juli 1831 
legde Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld de eed af 
als eerste koning der Belgen. Er werd nog getwist over 
Aarlen, stukken van Limburg en de Baarle-enclaves, en 
pas twaalf jaar later kwam een definitieve markering 
van onze huidige staatsgrens tot stand. Om de volledig 
noordgrens af te bakenen, werden gietijzeren grens-
palen met jaartal 1843 geplaatst, beginnend met grens-
paal nummer 1 op het Drielandenpunt in Vaals en eindi-
gend met grenspaal nummer 365 bij Retranchement in 
Zeeuws-Vlaanderen. Ze duiken overal op in bermen en 
struiken; ik vond er zelfs een in een voortuin.

Praktisch
De zuidgrens (zie deel 1, M&T 06/2020) nam 670 
km in beslag, gespreid over 4 dagen; de oost- en 
noordgrens was een parcours van 1.061 km, gespreid 
over 6 dagen.
De hele reis besloeg precies 1.731 km (aan- en 
afrijden niet meegeteld), gespreid over 10 dagen. 
Het kan uiteraard sneller.
Dagafstanden van 200 km waren het plan. In 
realiteit bleek zelfs dat ambitieus. Ten dele door 
het kamperen, dat nu eenmaal af- en opbouwtijd 
vergt, ten dele door het slechte weer, door de smalle 
kronkelwegen zo dicht mogelijk tegen de grens, door 
het omkeren als een weg weer eens niet toegelaten 
bleek voor motoren, maar bovenal door de vele 
boeiende bezoeken en ontmoetingen, en ons eigen 
‘we-willen-ons-niet-opjagen-vakantiegevoel’. 

De gietijzeren 
grenspalen met jaartal 
1843 duiken overal op 
in bermen en struiken; 
ik vond er zelfs een in 
een voortuin.
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pogroms voor een betere toekomst in een onbekend 
land. Maar sommigen zijn ziek en worden teruggestuurd 
op kosten van de rederij. De Belgische regering voert 
een medische keuring in. Omgekeerd is men ook hier 
beducht voor de invoer van besmettelijke ziekten. Fort 
Liefkenshoek wordt het quarantaineoord, ver genoeg 
van de burgerbevolking in de stad en toch aan de haven.

Via Doel, het verdoemde dorp aan de Schelde dat 
misschien toch gered zal worden, stuur ik verder door 
de polders over kilometers kasseien en kapotte beton-
platen. De 34 jaar oude BMW R 80 G/S bolt nog steeds 
als een tierelier maar sinds enkele dagen hoor ik voor-
aan metaal schuren. De remblokjes zijn nieuw, maar de 
schijf is al een tijd aan vervanging toe. Afspraak met de 
garage is overmorgen, oef! Ik stop vaker dan nodig en 
staar dan bezorgd naar de gegroefde remschijf, alsof dat 
helpt. Wat ook duidelijk wordt, is dat ik geen zin heb 
om naar huis te gaan. Ik plak nog een overnachting aan 
mijn reis en boek een kleine, gemoedelijke camping aan 
de Damse vaart in Hoeke. Het kampeerveldje deel ik met 
een fietsend lerarenkoppel uit Nederland. Vijftigplus-
sers, al een maand onderweg, ooit in Iran geweest en 
‘tough as nails’. Het klikt meteen. Die avond trakteren 

Campings
Deze campings zijn goed onderhouden en covidproof, 
ideaal gelegen voor een grensreis en kamperende 
motards zijn er welkom. 

Camping International, Ouren
Net boven Luxemburg (het land), bomen en veel groen, 
ruime plaatsen voor tenten, verhuur van trekkershutten 
en ingerichte tenten, goed restaurant.
www.maredresorts.be/international/welkom

Vakantiepark Tulderheyde, Ravels (bij Turnhout)
Erg vriendelijk onthaal, grote camping met zwemvijver, 
ruime plaatsen voor tenten, verhuur van trekkershutten 
en lodges.
www.tulderheyde.be

Camping Hoeke, Damme
Erg vriendelijk onthaal, kleine, gezellige en rustige 
camping. Het uitstekende restaurant Noorderlicht  
ligt op 5 minuten stappen.
www.campinghoeke.be

Restaurants
Dit waren de twee uitschieters:
• Restaurant Moulin du Broukay, Eben-Emael:  

www.workinn.be/restaurant_broukay.php
• Restaurant Noorderlicht, Damme:  

www.restaurant-noorderlicht.be

Bezienswaardigheden
Hieronder vind je mijn vier absolute aanraders van 
deel 2, de oost- en zuidgrens. Sommige zijn aandoenlijk 
klein, hebben een niet al te professionele website of 
worden met beperkte middelen gerund, maar het 
maakt ze niet minder boeiend. Ze staan in de volgorde 
waarin ik ze bezocht heb.

• Toren en museum Eben-Ezer: www.musee-du-silex.be
• Fort Eben Emael: www.fort-eben-emael.be
• Dodendraad: www.dodendraad.org
•  Fort Liefkenshoek: www.fortliefkenshoek.be 

we onszelf op een chique diner inclusief uitstekende 
rode wijn, locatie op wandelafstand. Tot de laatste klant 
opstapt blijven we praten.

Eindelijk, de zee!
In het volle besef dat dit de laatste kilometers worden, 
vouw ik mijn tent trager op dan gewoonlijk. Een zucht 
later sta ik aan zee. Ik ruik ze voor ik ze zie. Met niet mis 
te verstane signalisatie op het Knokse asfalt wordt me 
duidelijk gemaakt dat ik vanaf dit punt niet meer in  
bikini op de motor mag zitten. Tien dagen na vertrek 
doop ik een laars in de Noordzee, een goede tachtig 
kilometer van mijn beginpunt.

Een einddoel bereiken is altijd een soort triomf maar 
draagt tegelijk al de nostalgie van de herinnering met 
zich mee: aan miezerige regen en stralende zon, een 
natte tent, warme douches en koude koffie, aan kastelen, 
rovers holen en dinosauriërs, droge beschuiten en exqui-
se diners, aan modderige boereslagen, linke betonplaten 
en steile haarspeldbochten, en bovenal aan mijn heerlij-
ke compagnon de route aka mijn neefje Anakin.  
Verweggistan heb ik noodgedwongen moeten laten 
schieten, in ruil kreeg ik een wereldreis in eigen land.  

WEST-
VLAANDEREN

LUXEMBURG

RETRANCHEMENT ZANDVLIET

FORT EBEN-EMAEL

DRIELANDENPUNT

VENNBAHN

OUREN

BASTOGNE

EXCLAVES VAN DE 
OOSTKANTONS

TOREN EBEN-EZER

POPPEL

DODENDRAAD
(HAMONT ACHEL)

HOEKE

KLEIN-RUSLAND

FORT  
LIEFKENSHOEK

WORTEL

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN

LIMBURG

LUIK

Armoezaaiers in quarantaine
Na aan blitzbezoek aan Lillo, beland ik via de betaal-
tunnel aan Fort Liefkenshoek, een gebouwencomplex 
met ruim vierhonderd jaar geschiedenis. Het oorspron-
kelijke fort werd tegelijk met het fort van Lillo aan de 
overkant gebouwd, voor tolheffing en militaire controle 
van de scheepvaart op de Schelde. Beide forten maken 
deel uit van de fortengordel van Antwerpen en waren 
strategische, vaak belegerde vestingen. Ze vielen in 
Spaanse, Nederlandse, Franse en Oostenrijkse handen, 
voor ze weer Belgisch werden. Omringd door kazemat-
ten – een vesting met schietgaten – staat de ‘kat’, een 
hoefijzervormig gebouw dat aan vierhonderd soldaten 
onderdak kon bieden. Daarin huist nu het verzorgde 
bezoekerscentrum met uitleg over de forten, over de 
eeuwenlange strijd van de mens tegen het water, over 
turfwinning, visvangst en scheepvaart en over... quaran-
taine nota bene.

Als in Europa de spanning tussen voedselvoorzie-
ning en bevolkingsgroei explodeert, wordt Antwerpen 
een draaischijf voor het verschepen van landverhuizers 
naar Amerika. Tussen 1843 en 1913 vertrekken bijna 
twee miljoen armoezaaiers uit heel Europa vanuit de 
havenstad. Ze ontvluchten werkloosheid, honger en 

Deze routes kan je downloaden 
op www.motoren-toerisme.be 
onder de header ‘routes’. 

Tien dagen na vertrek 
doop ik een laars in de 
Noordzee, een goede 
tachtig kilometer van 
mijn beginpunt.

Om mensen en goederen door de levensgevaarlijke ‘Doodendraad’ te 
smokkelen, gebruikte men wollen dekens, houten tonnen waar beide 
bodems uitgeslagen waren of het vernuftige openklapbare ‘passeursraam’.


