
Smokkelroute (16 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEEM GOEDE, WATERDICHTE WANDELSCHOENEN EN VOLDOENDE ETEN EN 

DRINKEN MEE.  

 

Bij landhoeve Buitenman in Lage Mierde poort,RA.  

Buitenman volgen, brug over,  

verharde weg volgen tot flauwe bocht met splitsing met zandpad  

hier rechtdoor zandpad,  

bosrand volgen aan uw linkerkant tot kleine MTB pad links hier LA,  

volgen tot verharde weg hier LA, volg tot 1e zandweg RA  

zandweg volgen met bosrand aan rechterzijde tot verharde weg  

Deze verharde weg oversteken en fietspad langs Panneven volgen tot verharde weg,  

Oversteken en schouwpad naast sloot volgen,  

deze pad blijven volgen bosrand aan rechter zijde houden tot je aan achterzijde van een 

boerderij uitkomt op zandpad.  

hier LA aanhouden, verharde weg oversteken,  

zandweg volgen tot aan verharde weg alwaar de grens met België is,  

Hier LA gaan (u loopt hier over de grens) Rij van oudere bomen blijven volgen ongeveer 3 

km( loop tussen of langs de bomenrij die op een verhoging in het landschap staat , bij de 

stukken waar de weg te nat is)blijven volgen tot aan grenspaal, en hier voorbij LA  

Ong. 500 mtr volgen aan rechterkant gedenkplaats van vermoorde smokkelaar  

Doorlopen tot 500 mtr in bos (1e zandweg na veld omzet met gaas) hier LA.  

Bij splitsing schuin links aanhouden en blijven volgen, flauwe bocht naar rechts en 2e grotere 

zandweg RA inslaan.(staat groen pijltje)  

Volg zandweg tot u weer bij een splitsing bent met recht voor u een akker, (de zandweg 

slingert en je steek een andere weg met een bomenrij over, maar je blijft je weg min of meer 

recht volgen) hier LA gaan (met bomen aan linkerkant en akker rechts).  

Verharde weg oversteken, weg volgen tot volgende verharde weg LA na manege en bosje 

rechts RA zandweg volgen met 2 bochten rechts links tot aan verharde weg, hier LA,  

Verharde weg volgen 200 mtr en net bij bos aan rechterkant een wandelpad volgen RA.  

Volgen tot verharde weg, hier RA 100 mtr volgen, na waterloop LA volgen tot aan brede 

beek ( De Reusel) hier LA volgen tot aan brug.  

Brug oversteken meteen LA beek blijven volgen tot 1e sloot Ra volgen, brugje over RA. 

Volgen door poortjes,en u bent weer terug bij de Landhoeve Buitenman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De smokkelroute 

 

Deze smokkelroute is niet zomaar een route door de 

grensstreek, het is er een waarin een tragische historische 

gebeurtenis centraal staat. De route loopt door een prachtig 

natuurgebied, en neemt u mee naar een gebied zo afgelegen, 

dat het u doet denken aan het eind van de wereld te zijn 

beland. Het is ook hier waar op 25 augustus 1950 ‘het drama van Mierde’ plaatsvond. Op de 

plek waar nu het moordkruis staat werd die ochtend het lichaam van Jan Beijen gevonden. 

Doodgeschoten door waarschijnlijk Nederlandse gerechtsdienaars die hem aanzagen voor 

een smokkelaar. Het gedenkkruis voor deze tragische gebeurtenis is herkenbaar aan een 

spichtig boompje dat opdoemt tussen de uitgestrekte maïsakkers.  

Dit kruis moet je zoeken in een afgelegen 

grensgebied dat zich kenmerkt door een 

grootschalige afwisseling van bos en maisakkers. Je 

meent aan het einde van de wereld te zijn aanbeland. 

Aan Nederlandse zijde ligt het uitgestrekte landgoed 

‘De Utrecht’ grenzend aan de ‘Wellenseind heide’ 

gelegen in de Vlaamse Kempen. Op een gegeven 

moment moet men gemotoriseerde voertuigen 

achterlaten om vervolgens met de benenwagen de laatste kilometers af te leggen. Na een 

lange, brede zandweg met diepe kuilen, die precies over de staatsgrens loopt, moet je er ook 

voor waken de juiste ‘afslag’ niet te missen. Achter een laag hekje loopt een 30 meter lang 

en 1 meter smal pad, afgezoomd door betonpalen met draad ertussen, naar een spichtig 

boompje. Hieronder staat het kruis, precies op de plek waar het dode lichaam van de 

betreurde werd gevonden. Om 6:00 in de ochtend van 25 augustus 1950, bracht een 

Belgische boerenzoon met zijn vader vee naar de weide. Hij werd aangehouden door twee 

marechaussees die hem indringend vroegen wat hij daar eigenlijk te zoeken had. Het 

antwoord van de stomverbaasde was simpel, hij was op eigen grond bezig zijn beroep uit te 

oefenen. Toen hij omkeek begreep hij terstond de interventie. Daar lag de doodgeschoten 

Jan Bijen, die hij nota bene goed kende: 25 jaar oud, getrouwd en vader van een kindje van 

drie weken. Wat zich de maanden daarna voor de rechtbank van Turnhout ontspon, werd in 

de regionale pers bekend als het ‘Drama van Mierde’. De man was een onschuldige jager die 

waarschijnlijk abusievelijk was aangezien voor een stroper of smokkelaar. De daders, het is 

niet meer precies te achterhalen, waren zeer waarschijnlijk Nederlandse gerechtsdienaars. 

Die conclusie trek je tenminste als je leest dat de Nederlandse staat werd veroordeeld tot 

het betalen 1 miljoen Belgische franc, 700.000 voor de weduwe en 300.000 voor het kind. 

‘Jagen langs de grens wordt duur betaald’, werd geschreven. Maar een leven is natuurlijk 

niet in geld uit te drukken. 


