
Grenzhus Schlagsdorf / Neubauernweg 1 / 19217 Schlagsdorf 
Telefon 038875/20326 / Fax 038875/20735
E-Mail info@grenzhus.de / Internet www.grenzhus.de

Openingstijden
maandag t/m vrijdag  10:00 – 16:30
zaterdag en zondag  10:00 – 18:00

Toegangsprijzen
Entree 4 €/persoon
Rondleiding 30 € / schoolklassen 25 €

Café „Grenzstein“
Binnen het Grenzhus bevindt zich het café „Grenzstein“ met 
een uitgebreid aanbod van (fris)dranken en snacks. Buiten het 
zomerseizoen zijn de openingstijden beperkt, informeert u zich 
a.u.b. van tevoren. Groepen graag van tevoren aanmelden.

In samenwerking met  
Design   www.grafikagenten.de
Fotos   Heike Fischer, Susanne Zils

TENTOONSTELLINGEN
over het leven aan de 
Duits-Duitse grens

CONTACTINFORMATIECENTRUM OVER DE 
DUITS-DUITSE GRENS

E        en bijna 1.400 kilometer lange grens deelde Duitsland  
        meer dan 40 jaar lang, met pijnlijke gevolgen voor de 
mensen aan beide kanten van de grens. In de DDR be-
schermde de grens de SED-dictatuur. De Bondsrepubliek 
reageerde met verschillende politieke benaderingen op de 
grensbeveiliging. Aan deze grens stonden ook de mili-
taire bondgenootschappen tegenover elkaar. Na de Duitse 
eenwording in 1990 veranderde de grensstrook zich in een 
„Groene Band“ van beschermde natuurgebieden.
Het „Grenzhus“ vertelt het verhaal van het deel van de 
Duits-Duitse grens tussen de Oostzee en de rivier de Elbe, 
vanuit het oogpunt van de bewoners van de grensstreek. 
Welke beslissingen moesten de mensen door de grens in 
tijden van dictatuur en democratie nemen, en hoe beinvlo-
edde de grens hun dagelijks leven? Wat is de invloed van de 
grensgeschiedenis vandaag de dag op de regio?

Het „Grenzhus“ is een ontmoetingsplek, een plek voor infor-
matie en studie en ligt midden in de historische grensstreek. 
Het is ingedeeld in een museum, het buitenterrein en het 
grensparcours. Hier zijn getuigenissen, sporen en herinnerin-
gen uit de Duits-Duitse geschiedenis voor een breed publiek 
tentoongesteld.
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         et in 1999 geopende museum is het middelpunt van de 
         herinneringsplaats „Grenzhus Schlagsdorf“. Het is 
één van vier informatiecentra binnen de „Biosphärenband 
Elbe-Schaalsee“. De permanente tentoonstelling toont hoe de 
Duits-Duitse grens zich ontwikkelde, hoe ze werd uitgebreid 
tot een diep in het land rijkende ´afgrenzingszone´ aan de oost-
kant (destijds de DDR), wat de gevolgen van de afgrenzing in 
het oosten en het westen waren en hoe de grens was beveiligd.
Centraal staan de levensverhalen van mensen, die in confron-
tatie met de grens verschillende besluiten namen. Indrukwek-
kende objekten, maquettes en verhalen vertellen van talrijke 
gedwongen emigraties, gesloopte dorpen, vluchten, maar ook 
van het dagelijkse leven van de bewoners van de grensstreek.
Historische filmopnames en interviews met tijdgetuigen geven 
een levendig inzicht in een voorbije levenswereld en de veran-
dering van het landschap.

        e DDR-grensbevestigingen waren al in het begin van de  
        jaren negentig tot op enkele overblijfsels overal gede-
monteerd. Daarom werden in 2001 in de voormalige grindg-
roeve van Schlagsdorf delen van de voormalige grensbeveili-
gingsinstallatie met originele onderdelen gereconstrueerd.

Hier zijn als modellen onderdelen van de beveiligingsinstalla-
ties te zien, zoals een grenssignaalhek, een afsluitingshek en 
een observatietoren uit de jaren 1980. Verder tonen andere 
objekten de uitbreiding van de grensbeveiliging in de voorafg-
aande decennia.
Het buitenterrein bevindt zich op ongeveer 500 meter afstand 
van het Grenzhus en is alleen te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van het museum.

       n 2012 werd het ongeveer 3,5 kilometer lange grens- 
       parcours ontwikkeld. De routes leiden vanuit het 
„Grenzhus“ in verschillende richtingen naar de voormalige 
grenslijn en geven zicht op de verandering van het landschap 
in de grensstreek.
Op 14 stopplaatsen informeren borden over historische 
gebeurtenissen, het oprichten van de  grensbeveiligingsin-
stallaties en over het landschap rond het Mechower Meer. 
De informatieborden geven indrukwekkende en verrassende 
inzichten in de geschiedenis van een vandaag de dag vreed-
zaam landschap. Bezoekers zien overblijfselen van de Duits-
Duitse grens en krijgen een indruk van de oorspronkelijke 
ligging van de beveiligingsinstallaties rond Schlagsdorf.
Het grensparcours is altijd toegangelijk. Een plattegrond 
met overzicht en publicaties over de geschiedenis van de 
Duits-Duitse grens zijn in het „Grenzhus“ verkrijgbaar 
(alleen in het Duits).
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