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Artikel uit De Gelderlander van 28-08-2003 

Linie rond Grol is ook na 376 jaar goed zichtbaar  

Door SJOERD VAN DER WERF  

 
GROENLO - Niet alleen de Franse Schans, maar de hele uit 1627 
stammende linie rond 'Grol' is vanuit de lucht uitstekend zichtbaar. 
Archeoloog Eric van der Kuijl heeft het aanvalswerk van het 'Beleg van 
Grol' woensdag vanuit een helikopter gezien en gefotografeerd.  

De archeoloog van het Zelhemse bedrijf Synthegra Archeologie roemt 
de kwaliteit van de 376-jarige linie. "Laat iedereen goed de waarde 
beseffen van wat hier ligt. Het is de linie van Frederik Hendrik, het werk 
in Groenlo is te beschouwen als een generale repetitie voor zijn andere 
militaire activiteiten, zoals later in 's-Hertogenbosch. Dit is een staaltje 
krijgskunst waar ze toen in heel Europa van onder de indruk waren." 
 
Van der Kuijls helikoptervlucht volgt op die van amateurvlieger Martin 
Grevers uit Rietmolen. Die vloog met een ultra-light vliegtuig over het 
gebied en zag naast de Twenteroute de hoekige vorm van een schans in 
een maïsveld. Het maïs was vergeeld, behalve op de plaats waar ooit de 
schans liep, daar kleurden de planten groen. 
 
Van der Kuijl keek woensdagochtend vanuit de helikopter terug in de 
tijd: "Het was zo mooi om te zien, er is nog veel meer dan alleen die 
schans naast de Twenteroute. Ik denk dat ongeveer 80 procent van de 
linie er nog is te zien." 
 
De rest is verdwenen, bijvoorbeeld door grootschalige ruilverkaveling, 
diepploegen en andere grondafgravingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Hollandsche Schans, die aan de Beltrumse kant lag. "Die is helemaal 
weg. Maar een groot deel van de linie is nog in goede staat. Het 
Kwartier van Pinsen bijvoorbeeld, ook richting Beltrum, daarvan is de 
ovaalvorm nog te zien." 
 
De beroepsarcheoloog keek nog verder terug in de tijd. "Ik heb ook nog 
een grafveld uit de IJzer- of Bronstijd gezien, een hele mooie cirkel." 
 
Van der Kuijl heeft een hele serie foto's gemaakt. "Die gaan we 
verwerken, aan elkaar plakken en daarna digitaliseren. Daarna kunnen 
we alle gegevens rechtstreeks in de kadasterkaart zetten, zodat we de 
plaats exact kunnen bepalen." 
 
De restanten van de linie rond Grol worden zichtbaar, omdat planten 
reageren op wat er in de ondergrond zit. Op de plek van de linies, 
schansen en hoornwerken is de grondstructuur gewijzigd en groeit de 
plant anders. En die andere groeiwijze is vanuit de lucht zichtbaar, op de 
grond ziet een voorbijganger helemaal niets. 
 
De restanten van 17e eeuwse krijgskunst zijn niet beschermd. Van der 
Kuijl: "Dat kan wel, dan moeten ze door de gemeente worden 
aangemeld. Maar dan kun je er niet bouwen. En wil je bouwen of iets 
beschermen?" De archeoloog denkt dat een groot deel van de linie 
bedreigd wordt.  
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