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Donderdag 31 december is de laatste dag van de zelfstandigheid van de 
gemeente Sevenum. Op deze dag zal een historische grenspaal onthuld 
worden aan de Horsterweg. Dit project is een initiatief van de 

Heemkundevereniging Sevenum en de Stichting Groengroep Sevenum. Het 
wordt ondersteund door de beide aanliggende gemeenten, de Stichting 

Horster Landschap en Janssen de Jong Infra. De onthulling zal 
plaatsvinden op oudejaarsdag om 13.00 uur op de grens Sevenum-Horst. 

 
 

 
"Deze historische grenspaal werd oorspronkelijk geplaatst in 1743 op last van de 
Koning van Pruisen. Hij markeerde de limiet tussen de toenmalige Heerlijkheden 

Horst en Sevenum (later gemeenten Horst en Sevenum). Met het plaatsen van 
deze paal kwam er in 1744 een einde aan een langdurig grens- en 

eigendomsgeschil tussen beide gemeenten. De geschillen begonnen in 1574 en 
eindigden in 1744. Reden van het geschil lag in het weiden van koeien en 
schapen. 

Vanaf 1 januari 2010 is deze historische grenspaal herplaatst, als blijvende 
herinnering aan deze oude grens. Vanaf deze datum behoort Sevenum bij de 

gemeente Horst aan de Maas.  
Reden van herplaatsing is gelegen in het feit, dat we over grenzen heen moeten 
kijken naar zaken die ons binden en niet scheiden. A.F. van Beurden schrijft het 

al in zijn boekje over de Limburgse en Brabantse Peel: de drie dorpen Venray, 
Horst en Sevenum hebben in grondgesteldheid, in bouworde der hoeven en 

woningen, in het karakter der bewoners, in het wezen van het landbouwbedrijf, in 
hun welvarendheid veel met elkander gemeen". 



Bovenstaande tekst zal te lezen zijn op een informatiebord bij de grenspaal. Niet 
alleen de grenspaal wordt onthuld. Langs de grens tussen Horst aan de Maas en 

Sevenum komen 15 koningslinden op markante plaatsen. Dit als herinnering aan 
de voormalige grens. Op ludieke wijze onthullen de burgemeesters van Horst 

aan de Maas en Sevenum de grenspaal. Dit is waarschijnlijk hun laatste officiële 
handeling. Naast het informatiebord komt er een zitbank en een kaart uit 1745. 
Het probleem dat honderden jaren geleden speelde, is dan voor iedereen 

duidelijk. 


