
Naspeuringen: Generatoren en toevoer-leidingen van de grensdraad

De voedingen van de grensdraad
tussen Stevensvennen en de Schelde bij Zandvliet
Opgesteld en copyright: Noel van Elsen, Grevenbroekmuseum te Hamont-Achel, België
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Inleiding
De Electrische grensdraad, ook wel Doodelijke draad genoemd, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog het neutrale Nederland van België scheidde, was in verschillende secties 
verdeeld. Het is praktisch zeker dat drie secties door één generator gevoed werden; 
deze generator, aangedreven door stoom, bezat drie fases (hier Phase genoemd). Elke 
fase plus een terugvoerleiding (nulleiding) liep van de generator naar een sectie van 
de grensdraad. De toevoerdraden waren op ongeveer 5 meter hoge palen gemonteerd. In 
een wachthuisje vlak bij de grensdraad konden de Duitse wachten desgewenst de 
spanning met behulp van een aan/uit-schakelaar verwijderen, maar het zal duidelijk 
zijn dat meestentijds de draad onder spanning stond. Het zal ook wel duidelijk zijn 
dat hiervoor een duidelijke onderlinge communicatie nodig was, wat gebeurde via een 
telefoonverbinding die wel parallel aan de toevoerdraden gelegen zal hebben.
In de wachthuisjes zaten ook een waarschuwing-bel of waarschuwing-lamp die in werking 
traden als de draad doorgeknipt werd. Hoe dat precies werkte is niet duidelijk.
De draden waren elektrisch onderling verbonden, je moest dus alle draden doorknippen 
om er veilig doorheen te komen.
Op bepaalde plaatsen stonden ook zoeklichten - booglampen - die de grensdraad konden 
verlichten.
Er zijn een vijftal kaarten bewaard gebleven waarin de tracés zijn ingetekend; 
hiervoor werden Belgisch topografische kaarten uit 1910 gebruikt, die Franstalig 
waren, maar dus voorzien werden van Duitse uitleg van de loop van de draad, de 
toevoerleidingen en de generatorbehuizing. De vijf kaarten geven details over de 
draad van Aken tot aan de Schelde. Informatie over de draad langs de toch wel lange 
grens van Zeeuws-Vlaanderen op een topografische kaart is (nog) niet bekend.
Op de kaarten staan schematisch de draden, schakelhuisjes en grenspoorten 
weergegeven. Fase I krijgt de kleur rood, fase 2 lichtgroen en fase 3 blauw.
De draad liep aan de bovenkant van de grenspoorten door.
Gewone soldaten bemanden de schakelhuisjes, officieren hielden toezicht.
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De voedingslijnen uit de bedrijfcentrale te Stevensvennen bij Lommel 
en het transformatorenhuis te Kapelle

Detail uit kaart 4: Vanuit de bedrijfcentrale te Stevensvennen (Lommel) vertrekken 
vier voedingsdraden (3 fasen en 1 nulleider) naar schakelhuis U4 te Lommel en verder 
op hoge palen boven de grensdraad naar schakelhuis A5 en de grensdraad volgend tot 
schakelhuis H5 te Ravels. De rode cirkel bij De Maat duidt op de Dienstsitz van de 
bevoegde soldaten.
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Detail uit kaart 5: Uit het transformatorenhuis te Kapellen vertrekken vier 
voedingsdraden (3 fasen en 1 nulleider) naar schakelhuis J6 bij Stabroek voor het 
voeden van de grensdraad. Deze driefasige voedingslijn liep verder op hoge palen 
boven de grensdraad tot schakelhuis H5 te Ravels. 
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De centrale te Merksem

Detail uit kaart 5: De centrale te Merksem is gelegen aan het kanaal en is door een 
kabel verbonden met het transformatorenhuis te Kapellen, dit is niet ingetekend op de 
kaart.

Merksem is de oudste centrale van «la société d'Electricité de l'Escaut» uitgerust 
met twee turbogeneratoren van 1250 kW, operationeel vanaf oktober 1908. (1)
De centrale van Merksem stond onder Duitse “Verwaltung”.
BEKANNTMACHUNG. Mit Zustimmung des Hernn Generalgouverneurs in Belgien habe ich 
gemäss den Verordnungen vom 17. Februar und 26 August 1915 die Firma Société 
d'Electricité de l'Escaut SA in Antwerpen unter Zwangsverwaltung gestellt. (2)

#189  4   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

55

60

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen: Generatoren en toevoer-leidingen van de grensdraad

De koppeling van de centrale te Stevensvennen met de centrale te Kaulille

Detail uit kaart 3: De driefasige bedrijfcentrale van Emsens te Stevensvennen bij 
Lommel (Kraftwerk II) is gekoppeld met de driefasige bedrijfcentrale van de 
buskruitfabriek te Kaulille (Kraftwerk I). Hierdoor kunnen deze gekoppelde centrales 
elkaars taak overnemen.

De koppeling moet zijn uitgevoerd met de dubbelpolige schakelaar, de grensdraad werd 
of gevoed door Stevensvennen of door Kaulille. De draden zijn dus niet zo aan elkaar 
gekoppeld. Of de drie fases en de nulleider zo verbonden zijn of slechts een fase en 
de nulleider is niet geheel duidelijk. Hieronder wordt geschreven dat de drie fases 
en de nulleider gekoppeld werden, zodat 4 draden op hoge palen over grote afstanden 
door het landschap liepen.

De aansluiting van de grensdraad vanaf de hoge palen
Uit de ingetekende fasen op de Duitse kaart en de bijbehorende tekst kan men afleiden 
welk schakelhuis de grensdraad van elektriciteit voorzag.
“Betriebs-Abschnitt V  Strom aus A5–G5 Kraftwerk II Stevensvennen, oder Kraftwerk I 
Caulille, oder Elektr.Werk Merxem (Tranf. Capellen)”

Detail uit kaart 4: De driefasenstroom (3 fasegeleiders en 1 nulleider) kwam normaal 
uit Stevensvennen, deze liep op hoge palen boven de grensdraad.
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Bij schakelhuis A5 en B5 werd fase I afgetakt (deze is rood ingekleurd op de kaart) 
en van daaruit via schakelaars naar de grensdraad gebracht.
Op deze manier kon men in ieder schakelhuis deelstukken van de grensdraad onder 
spanning zetten. Welk deelstuk is niet uit de kaart af te leiden.

Detail uit kaart 4: Voorbij schakelhuis B5 liep de driefasenstroom uit Stevensvennen 
verder op hoge palen, bij schakelhuis C5 en D5 werd fase II afgetakt (groen 
ingekleurd) en van daaruit naar de grensdraad gebracht.

Detail uit kaart 4: Voorbij schakelhuis D5 liep de driefasenstroom uit Stevensvennen 
verder op hoge palen, bij schakelhuis E5, F5 en G5 werd fase III afgetakt (blauw 
ingekleurd) en van daaruit naar de grensdraad gebracht.

Eenzelfde verdeling werd toegepast vanuit het transformatorenhuis te Kapellen. Bij 
schakelhuis J6 kwam de driefasenstroom aan bij de grensdraad en werd op hoge palen 
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boven de grensdraad verder gevoerd naar de schakelhuisjes en van daaruit naar de 
grensdraad gebracht.

Detail uit kaart 5: Bij J6 komt de driefasenvoeding aan uit transformatorenhuis 
Kapellen. In de richting van de Schelde liep alleen fase III en de nulleider op hoge 
palen boven de grensdraad en deze werd in schakelhuis K6, L6, M6 en N6 afgetakt en 
naar de grensdraad gebracht. In de richting van H6 liep de driefasenstroom en 
nulleider verder op hoge palen boven de grensdraad, bij schakelhuis H6 en G6 werd 
fase III afgetakt (blauw ingekleurd).

Detail uit kaart 5: Voorbij schakelhuis H6 liep de driefasenstroom uit Kapellen 
verder op hoge palen en werd fase II (groen) uit Kapellen via schakelhuis F6, E6, D6, 
C6, B6, A6 afgetakt en naar de grensdraad gebracht.

 
Detail uit kaart 4 en 5: Voorbij schakelhuis A6 liep de driefasenstroom uit Kapellen 
verder op hoge palen en werd fase I (rood) uit Kapellen via schakelhuis N5, M5, L5, 
K5, J5, H5 afgetakt en naar de grensdraad gebracht.

De koppeling tussen bedrijfcentrale Stevensvennen en transformatorenhuis Kapellen.
Volgens de teksten op de Duitse kaart:
Betriebs-Abschnitt V  Strom aus A5–G5  Kraftwerk II Stevensvennen, oder Kraftwerk I 
Caulille, oder Elektr.Werk Merxem (Tranf. Capellen)
Betriebs-Abschnitt V  H5–N5 Elektr.Werk Merxem (Tranf.Capellen) oder Kraftwerk II 
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oder Kraftwerk I
Betriebs-Abschnitt VI  Strom aus Elektr.Werk Merxem -  Tranformatorenhaus Capellen

Betriebs-Abschnitt V kon gevoed worden zowel uit Stevensvennen (Kraftwerk II) als uit 
Kapellen.
Dit kon alleen als de aanvoerlijn uit Stevensvennen verlengd was tot tegen de 
aanvoerlijn uit Kapellen en voorzien van de nodige koppelschakelaars.
Fase I uit Stevensvennen verlengd van schakelhuis B5 tot aan schakelhuis H5 met fase 
I uit Kapellen.
Fase II uit Stevensvennen verlengd van schakelhuis D5 tot aan schakelhuis A6 met fase 
II uit Kapellen.
Fase III uit Stevensvennen verlengd van schakelhuis G5 tot aan schakelhuis G6 met 
fase III uit Kapellen.

De fasen waren zo gekozen dat de afstanden van de verbinding Kapellen – Stevensvennen 
van de drie fasen ongeveer gelijk waren. Dus afstand tussen B5 naar H5 ongeveer 
dezelfde als tussen D5 naar A6 en ongeveer dezelfde als tussen G5 naar G6.

De koppelschakelaars lagen ergens in het gebied tussen schakelhuis B5 en G6.

Mogelijk was deze koppeling bij schakelhuis J5 of H5 omdat zij centraal gelegen zijn, 
er bij J5 een “Dienstsitz eines Betriebsleiters” aanwezig was en in Turnhout de 
“Streckenmeister” zetelde.
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Detail uit kaart 4: Schakelhuis J5 bij Weelde met treindoorlaatpoort,  
burgerdoorlaatpoort, militaire doorlaatpoort en “Dienstsitz Betriebsleiter Nr. 4”
Schakelhuis H5 bij Ravels met burgerdoorlaatpoort en militaire doorlaatpoort.
Zetel van de “Streckenmeister” te Turnhout.

Betriebs-Abschnitt VI kon theoretisch ook gevoed worden vanuit Stevensvennen/Kaulille 
maar hiervoor hadden deze bedrijfscentrales waarschijnlijk te weinig vermogen.
De bedrijfscentrale van Kaulille had een generator van 130 pk of ongeveer 100 kW. (1)
De gegevens voor de bedrijfscentrale te Stevensvennen ontbreken maar waarschijnlijk 
ook niet meer dan 100 kW.
De centrale te Merksem was uitgerust met twee turbogeneratoren van 1250 kW deze 
voeden (ondermeer) het transformatorenhuis te Kapellen.

(1) http://www.tenboome.webruimtehosting.net/tenboome/paginas/jaarboek%201993-
1994/kroniek_stroomverdeling_van_antwerpen_tot_de_Rupelstreek.htm
(2) German legislation for the occupied territories of Belgium: ...: Volume 10 
(3) Volgens Jos Vangerven in heemkundig tijdschrift Kaulille “De Klaveren Heer“ 
december 2008 blz. 37

Kosten van de draad
Uit Nederlandse kranten is m.b.v. bovenstaande gegevens iets meer te zeggen over de 
kosten.
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In 1910 kostte een 500 kW complete turbogenerator f45.000.
Idem 1500 kW compleet f65.000. 
Daarbij kwam nog een keter van 400 m² verwarmingsoppervlakte van f15.000. Dit betreft 
dus alleen de machinerie, de lopende kosten zullen ook wel aanmerkelijk zijn geweest, 
er wordt een prijs genoemd van 1,3 cent per kWh aan kolen.
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