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Artikel uit De Gelderlander van 26-08-2003 

Verkleuring in de maïs toont Franse schans  

Door JELLE BOESVELD  

 
GROENLO/RIETMOLEN - ULTRA - light - piloot Martin Grevers zag 
iets vreemds toen hij tussen Groenlo en Lichtenvoorde vloog: groene 
strepen in een vergeeld maïsland. De piloot ontdekte restanten van een 
verdedigingswerk, gebruikt bij het 'beleg van Grol' in 1627.  

Regelmatig vliegt Martin Grevers met zijn ultra-light vliegtuig boven de 
Achterhoek. Het is een hobby van de industrieel ontwerper uit 
Rietmolen. Bij gebrek aan een eigen Achterhoeks vliegveld, gebruikt hij 
vliegveld Wenningfeld tussen Vreden en Stadtlohn. 
 
"Ik ben nog steeds op zoek naar een locatie voor een vliegveld in de 
regio", vertelt hij. "Daarom vloog ik woensdagavond in de buurt van 
Lievelde om de plek te zoeken waar ze een zweefvliegveld wilden 
aanleggen." 
 
Toen hij de Twenteroute kruiste viel zijn oog op iets vreemds in een 
maïsland op de hoek van de Europaweg en de Zwolseweg. "Ik zag rare 
groene strepen in het door de droogte vergeelde maïsland. Het leken wel 
de contouren van een soort kasteel." 
 
Grevers vloog even door naar de Engelse Schans in Lievelde en zag de 
overeenkomsten in de vorm. "Het leek wel een kopie. Ik dacht: dat kan 
haast niet. Dit moet ook een soort schans zijn, misschien is dit wel een 
unieke vondst." 
 
Grevers besloot donderdagavond met fotocamera terug te vliegen naar 
de plek, om het bewijs vast te leggen. "Want als ik zou zeggen dat ik een 
middeleeuwse schans heb ontdekt, zou niemand me geloven", lacht hij. 
 
Niet zonder trots laat hij op z'n computer de digitale foto's zien, die hij 
heeft gemaakt. "Kijk", wijst hij naar het scherm. "In het maïsland kun je 
duidelijk de contouren zien. De maïs is daar minder geel dan elders. 
Blijkbaar is de grond daar minder droog. Het is duidelijk andere grond: 
het water wordt er langer vastgehouden." 
 
Zijn vanuit de lucht de contouren van de schans goed zichtbaar, ter 
plekke is er weinig van te zien. De familie Weenink van het agrarisch 
bedrijf in de buurt reageert vol ongeloof. "Een schans, hier in het 
maïsland?" 
 
Buurman Jan Geerdink van het AVOG Crash-museum is minder 
verbaasd. "Ja, dat klopt. In het bosje daar zijn nog restanten van de 
schans te vinden", wijst hij naar een paar bomen op de luchtfoto. 
Geerdink verwijst naar de familie Blankenborg. "Die heeft er vroeger 
naast gewoond, maar ze zijn verhuisd naar Eibergen." 
 
Op de boerderij van Blankenborg in Holterhoek zorgt de luchtfoto voor 
een blik van herkenning. "Ja, daar hebben wij gewoond", wijst de 
agrariër naar de boerderij naast het maïsland. "Mijn opa heeft indertijd 
het huis gebouwd. De landbouwgrond was toen nog allemaal bos. Vlak 
voor de oorlog heeft mijn vader nog geholpen met de ontginning. Ja, ze 
kwamen inderdaad manshoge verdedigingswallen en diepe grachten 
tegen. Die hebben ze toen allemaal handmatig, met de schop, kruiwagen 
en paard en wagen dichtgegooid en geëgaliseerd." 
 
Waar de schans precies heeft gestaan wist hij niet. "Maar nu je het zegt, 
we hadden vroeger met ploegen altijd een paar drassige plekken in het 
maïsland. Precies op de plek van die groene lijnen op de foto." 
 
Archeoloog Erik van der Kuijl doet met zijn Zelhems bedrijf Synthegra 
al jaren onderzoek naar de exacte ligging van de schansen rond Groenlo. 
Hij reageert enthousiast op de vondst. "Dit is echt uniek, heel bijzonder 
dat door de huidige droogte de contouren van de schans zichtbaar 
worden. In de archeologie noemen we dat cropmarks, dat wil zeggen dat 
plantengroei, in dit geval de maïs, de ligging van een object verraadt." 
 
Volgens hem gaat het vrijwel zeker om de zogenoemde Franse Schans. 
"Die heeft inderdaad op de hoek van de Twenteroute met de Zwolseweg 
gestaan. Dat blijkt uit oude kaarten uit 1627. Maar het mooie is dat we 
door deze luchtfoto's nu de exacte ligging kunnen vaststellen. Dit is echt 
geweldig." De archeoloog maakte al eerder gebruik van luchtfoto's om 
schansen rond Groenlo te vinden. "De Engelse luchtmacht RAF maakte 
in de hongerwinter van 1944 ook foto's van het gebied. Door het 
bijzondere strijklicht zijn daarop ook allerlei elementen van de 
verdedigingswerken op de grond te zien." 
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De in Eibergen geboren en getogen Van der Kuijl wil na overleg met de 
grondeigenaar zo snel mogelijk aan het werk met een grondboor. 
"Misschien dat we de schans in ere kunnen herstellen. Dat zou geweldig 
zijn."  

  

 

print  |  abonneren op De Gelderlander

De Gelderlander | 08-10-2003 | Archief 
Copyright © 2003 De Gelderlander - alle rechten voorbehouden

pagina 2 van 2De Gelderlander - Archief - Verkleuring in de maïs toont Franse schans

13/10/2013mhtml:file://F:\Stamboom Aktie\Streek informatie\Groenlo\DeGelderlander-Archief-...


