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Dodendraad
Het is ruim 100 jaar geleden dat de Eerste  
Wereldoorlog eindigde met een wapenstilstand. 
De grens tussen België en Nederland was toen 
drie jaar afgesloten geweest door middel van een 
elektrische draad die onder hoogspanning stond. 
Er vielen meer dan 1000 doden bij de draad. Om die 
reden wordt hij in de volksmond ‘de Dodendraad’ 
genoemd. Op 23 plaatsen langs de grens zijn  
reconstructies van de Dodendraad terug te  
vinden en monumenten voor de slachtoffers. 
In vele families langs de grens leven nog 
steeds de verhalen van smokkel, angst en 
verdriet. Een aantal van die verhalen zijn 
op www.grensroute.eu te lezen.

Witte krokussen
Als je in maart deze route gaat fietsen is de kans 
groot dat je het lint van witte krokussen passeert dat 
in oktober 2018 langs het voormalige traject van de 
Dodendraad geplant is door honderden basisschool-
leerlingen en vrijwilligers. 

De witte krokussen houden de verhalen van de  
Dodendraad levend. De bloem lijkt qua vorm op 
de witte porseleinen isolatoren van de elektrische 
draad. Ieder voorjaar wordt zo het traject weer even 
zichtbaar.

De Dodendraad Leeft is een project van Stichting Verhalis.

De Grensroute is een langeafstandsfietsroute via 
fietsknooppunten voor fietsers van ieder niveau. 
De route slingert zich langs de Belgisch-Nederlandse 
grens tussen het Drielandenpunt en de Noordzee. 
Deels volg je het traject van de Dodendraad, de 
elektrische grensafscheiding uit de Eerste Wereld-
oorlog. 546 kilometer langs 23 reconstructies en 

monumenten. Vanuit de heuvels bij Vaals tot in de 
duinen bij Cadzand. Een afwisselend land-

schap van weidse vergezichten, bossen, 
veen- en heidegebieden.

Fietsknooppunten
De Grensroute loopt via fietsknooppunten 

en is in twee richtingen te fietsen: van het 
Drielandenpunt naar de Noordzee en anders-

om. Op de website www.grensroute.eu kun je 
knooppuntlabels downloaden voor aan je fietsstuur. 

Grote Routepaden geeft in het voorjaar van 2019 een 
handige fietsgids uit van de Grensroute. De gids be-
vat gedetailleerde kaarten, praktische en toeristische 
informatie over de route en aanvullende verhalen 
over de Dodendraad: www.groteroutepaden.be

Aaneengesloten of in etappes
Je kunt de route aaneengesloten fietsen of in delen. 
Het traject is daarvoor in 7 etappes opgedeeld. 
Uitgebreide informatie daarover, met aan- en af-
rijroutes, vind je in de fietsgids van Grote Routepaden.
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Hoogtepunten van de route
Drielandenpunt
Het Drielandenpunt is ook letterlijk een hoogtepunt en 
zelfs het hoogste punt van Nederland. Hier komen de 
grenzen van België, Nederland en Duitsland bij  
elkaar. Vanuit de uitkijktoren heb je een prachtig 
zicht op het omliggende heuvellandschap.

Heuvellandschap van Limburg
Heerlijk bergje af en daarna natuurlijk ook weer om-
hoog. Maar de beloning is groot: schitterende verge-
zichten en onderweg af en toe een terrasje  
om even uit te puffen.

Maasmechelen 
In het voorjaar fiets je hier langs een onafgebroken 
lint van witte krokussen van maar liefst 18 kilometer 
lang. Een herinnering aan de Dodendraad uit de Eerste 
Wereldoorlog.

De Maas
Je kronkelt mee met de rivier door het landschap. De 
Maas vormt vaak de grens tussen Nederland en België. 
Je passeert oude stadjes en neemt af en toe een veer-
pontje naar het andere land.

Thorn
Thorn staat bekend als het ‘witte stadje’. Het heeft een 
rijke geschiedenis die terug gaat tot de 10e eeuw. Be-
zienswaardigheden zijn de met maaskeien geplaveide 
straatjes en de prachtige Abdijkerk.

De Achelse Kluis
Hier brouwen de paters nog het originele Trappisten-
bier. Beleef de mystieke sfeer van de abdij en proef in 
het bier het teruggetrokken leven van de monniken. 

Kalmthoutse heide
Een grensoverschrijdend natuurgebied met  
vennetjes en grazende schaapskudden.

Antwerpen en de haven
Fiets langs de kades van de Schelde, langs het oude 
bruisende centrum van de diamantstad Antwerpen. 
Of volg de alternatieve route die in de fietsgids is 
opgenomen: door het imposante havengebied, met 
de nieuwe veerpont tussen Fort Lillo en Fort  
Liefkenshoek.

Verdronken land van Saaftinghe
In de grootste brakwaterwildernis van Europa ervaar 
je het ritme van het getij en de invloed van de zee en 
de Schelde.

Leopoldkanaal
Een verstilde watergang met een prachtig fietspad 
omzoomd door een majestueuze dubbele rij  
populieren.

Het Zwin
De ‘internationale luchthaven voor vogels’ zoals 
ooievaars, wulpen en tureluurs.
Dit natuurgebied aan de kust is het begin- of eind-
punt van de fietsroute.
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