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Strijbeek lijkt voor Nederlandse begrippen een erg 
klein dorp. Je kunt niet eens spreken van wijken. Het 
is een dorp in gebied waar heide, bossen en velden el-
kaar afwisselen. Een streek aan de grens en daardoor 
van oudsher berucht vanwege de smokkelarij. 

Niet gek dus dat een restaurant in deze streek zich 
dan ook vereenzelvigd met dit avontuurlijke ambacht.
Het restaurant is ondergebracht in een boerderij die 
stamt uit 1936. Binnen is er voor kinderen een speel-
kelder. Buiten een speelweide en er zijn diverse dieren.

Het Smokkelaartje Eten en Drinken is een ideale 
uitvalsbasis voor wandelaars, ruiters en fietsers. Er 
starten diverse tochten en je kunt vooraf en na afloop 
lekker op het terras vertoeven. 

Het Smokkelaartje

Foto:  Fabienne van Lange



Deze tocht brengt je langs de volgende punten:
1. Wat je te wachten staat!
2. De komst van de grens - Grazenseweg 
3. Smokkelpaden - Het Zwarte Goor
4. De zwangere boerin - Het Zwarte Goor
5. De Spaanse ruiter - Heide
6. Schatrijk - Heide
7. De Brandende Scheper - Heide
8. Een vrolyck intermezzo
9. De schat op de Goudberg - Ingang Goudberg
10. De Reus van Ginderdoor - De Goudberg
11. De Strijd bij de beek - Bergweg

Start en eindlocatie:
Het Smokkelaartje 
Goudbergseweg 8
4856 AD Strijbeek
076 561 1215
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De Strijbeek



TIP!TIP!

Voor je op pad gaat!

-  Let goed op het verkeer. 
-  Neem afval mee terug en werp het bij het  
 restaurant in de vuilnisbak. 
- Laat niets in de natuur achter, verniel niets en blijf
 op de paden. 
- Zo kunnen na jou, ook vele anderen van deze tocht   
 en dit gebied genieten!
- Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden van   
 toepassing, zoals op onze website vermeld. 
 Lees de voorwaarden >>>

Je leest de route en de tekst als één verhaal. 
Maar voor de duidelijkheid staat er bij de 
routebeschrijvingen telkens dit symbool en zijn de 
routebeschrijvingen cursief gedrukt.

Download hier de route en bewaar deze op je telefoon. 
Mocht onderweg de verbinding wegvallen, dan blijf je 
toegang houden tot de routebeschrijving

Wij wensen je veel legendarisch genoegen op deze tocht 
over de prachtige Strijbeekse Heide!

Wat instructies en afspraken

http://www.legendejagers.nl/info/voorwaarden.pdf


1. Wat je te wachten staat

Hoewel de streek zich van haar meest kalme en lieflijke 
zijde toont heeft zij wel degelijk een duistere kant. 

Meerdere duistere kanten zelfs. 

Deze tocht zit vol verbeten strijd, misdaad, brand, moord 
en of je het nu wilt geloven of niet, ook schatten en reuzen 
komen in ons verhaal voor. Je bent gewaarschuwd.

Het eerste deel van deze tocht 
overlapt de ‘Smokkeltocht’ die 
eveneens de moeite waard is 
om te wandelen. Deze tocht 
is gemarkeerd met duidelijke 
bordjes. Maar we zullen daar later 
van afwijken.

Naast het restaurant begint een pad, de Grazenseweg. 
Volg dit pad zo’n kleine driehonderd passen.



2. De komst van de grens

Ze hadden er genoeg van! Die 
vermaledijde Hollanders met hun 
regeltjes en hun protestantse 
koning! Toen Willem I besloot dat het 
Nederlands de voertaal in Vlaanderen 
zou worden en hen nog eens het 

protestantisme opdrong was de maat vol. 

In 1830 namen die zuiderlingen dan ook ingrijpende 
maatregelen, ze besloten zich af te splitsen en een 
eigen staat te stichten, België.
Die arrogante Hollanders haalden er hun neus voor 
op, maar waren niet bij machte om de zelfstandige 
staat van de zuiderburen weer terug in te lijven. 
Uiteindelijk konden zij niet anders dan in 1839 de 
onafhankelijkheid van België te erkennen. Er kwam 
een grens en een nieuw tijdperk ving aan. Een tijdperk 
met nieuwe mogelijkheden.

Kijk maar eens over de velden. De bosrand aan de 
overkant, dat is België. Vlak voor de bosrand, buiten 
het zicht, slingert de Strijbeek zich door het landschap. 
Een beek met een tweede rol, namelijk die van 
landsgrens.



Nieuwe mogelijkheden

Grenzen brengen veranderingen. Er ontstonden 
grote prijsverschillen tussen Nederland en België en 
plotseling ontstond er een heel bijzondere bedrijfstak; 
de smokkelarij. Nu was het heel interessant om 
alledaagse producten zoals boter in Nederland in te 
kopen, over de grens te smokkelen en daar tegen een 
dikke winst te verkopen.

Om maar een voorbeeld te geven: in 1955 koste een 
kilo boter in Nederland drie gulden. In België was 
diezelfde kilo boter wel drie keer zoveel waard.

Dit leidde tot ongekend spannende taferelen met 
wilde achtervolgingen, kraaienpoten op de weg 
en schietpartijen. In de twintigste eeuw bouwde 
men auto’s om tot pantserwagens die dwars door 
grensversperringen konden ploegen. Of men sloop 
heimelijk via de smalle paden over de heide. 
Was het voor sommigen de moeite om het leven te 
wagen ten behoeve van een flinke winst, voor een 
ander was het louter de spanning en avontuur dat hen 
in dit duistere leven dreef!

Ga ongeveer 500m na het vertrek linksaf. De route is nu 
nog gemarkeerd met een smokkelaar op een bordje.
Na ongeveer 100m ga je rechtsaf.



3. Smokkelpaden

Dit is een smal, kronkelend pad en het leidt je 
langs het Zwarte Goor, één van de vennen van de 
Strijbeekse heide. 
De naam stamt uit de tijd dat in Brabant op grote 
schaal turf werd gewonnen. ‘Goor’ betekent 
moerassige grond. Als de turf werd gewonnen vulden 
de gaten zich met water dat al snel een zwarte kleur 
kreeg. 

Dit is het decor van de smokkelarij. Stel je voor, 
mannen, vrouwen, ja, zelfs kinderen liepen met een 
zware pungel (zak met smokkelwaar) over dit soort 
paadjes, soms wel uren lang door de donkere nachten, 
weer of geen weer!



Smokkeltaal

Om uit handen te blijven van de Komiezen (politie) 
volgden de smokkelaars vaak dit soort kleine paadjes 
waar ze zich makkelijk ongezien over de grens 
konden begeven.

Bij onraad doken de smokkelaars weg in de 
heidestruiken of achter een boom. En als de 
komiezen hen door hadden, gooiden ze hun zakken 
smokkelwaar in de struiken en zetten het op een 
lopen. Beter een verloren buit dan een dag in het 
cachot (cel), een boete van tien gulden of een 
afranseling van meneer agent. 

Smokkelaars hadden hun eigen geheimtaal. Een 
voorbeeldje; Om aan te geven dat de omgeving ‘veilig’ 
was voor smokkelaars hing men de broeken aan de 
waslijn met de pijpen naar boven. Zo vormden ze een 
‘V’ van veilig. 

Volg het smalle paadje over de heide. Het bord aan het 
eind vertelt in het kort iets over de smokkelarij in deze 
streek. Maar loop niet te snel weg. 
We hebben een mooi verhaal voor je.



4. De Zwangere boerin

Het was een perfect plan. Net als die kinderwagen met 
een dubbele bodem waaronder een lading boter. Geen 
soldaat of grenswacht zou het in zijn hoofd halen een 
slapende baby uit de kinderwagen te storen voor een 
inspectie.

Maar het kon anders. Geertje had zakken in haar 
onderrok genaaid zodat zij daarin vele pakken boter 
kon smokkelen. Ze had dan wel een dikke buik. Maar 
vrouwen werden nou eenmaal wel eens zwanger.

De komiezen aan de grens lieten de zwangere boerin 
gewoon door. Vooral als ze even kreunde en haar 
hand tegen haar rug zette. En áls ze het in hun hoofd 
haalden om haar staande te houden, was haar stuurse 
blik voldoende om hen tot inkeer te brengen. Tot grote 
verbazing van de komiezen keerde Geertje enkele 
uren later terug, bevalen en wel. 
Vanwege de wisseling van de wacht had niemand door 
dat Geertje deze truc vaker uithaalde.
Toch had ze niet op de commandant gerekend. 
Die was uit een heel ander hout gesneden en toen 
Geertje voor de zoveelste maal steunend en kreunend 
de grens over waggelde riep de commandant haar 
hoffelijk terug.



“Maar mevrouw,” riep hij op zijn allervriendelijkst. 
“Een dame in uw toestand hoort niet zo’n lange 
voetreis te maken op zo’n koude winterdag. Kom even 
in mijn kantoor uitrusten.”
Geertje durfde nu geen ‘nee’ te zeggen en volgde 
gedwee. De commandant schoof de stoel lekker 
dicht bij de haard en welke smoes zij ook verzon, de 
commandant wist haar lang genoeg bij het vuur te 
houden om haar listig spel te ontkrachten. De boter 
smolt in de warmte van het vuur en vormde een grote 
plas om haar voeten. Negen gulden boete en een 
nacht in de cel koste het haar.
Als smokkelaar moest je vindingrijk zijn, maar zelfs de 
beste ideeën faalden soms.

Volg het pad en ga rechtsaf. 
Steek de weg over (Pas op! Er wordt hard gereden!)
Volg het pad. Blijf 200 meter na het hek even staan
Het is tijd om het mysterie van de heide te ontrafelen! 



5. De Spaanse Ruiter

Deze heide herbergt een angstaanjagend mysterie. 
Soms raast een wervelend vuur over de heide en velen 
die dit aanschouwen zullen in dat vuur de gedaante 
herkennen van een schreeuwende man. 
Wie dit is? Dat zullen we je vertellen.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de streek rond 
Breda door terugtrekkende troepen gebrandschat 
en geplunderd. De soldij voor de Spaanse bezetters 
moest helemaal uit Spanje komen en vaak duurde dat 
erg lang. Niet zelden verongelukte de bode met het 
geld of werden ze door struikrovers overvallen.

Nu raasde er eens een Spaanse ruiter met drie zakken 
goudstukken aan zijn zadeltas vanuit Spanje over de 
Strijbeekse heide, op weg naar Breda, naar het kamp 
van de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola. Eenmaal 
in de buurt van Breda spoorde hij zijn paard nog eens 
extra aan. Hij dacht aan het warme welkom, de wijn 
en de goede maaltijd die hem te wachtten stonden. 
En terwijl hij het schuimbekkende paard moeizaam 
voortjoeg had de ruiter niet in de gaten dat hier, op 
de heide een van de zakken losraakte en in het mulle 
zand plofte.



6. Schatrijk

 
Maar kom... dit pad is te druk. Andere wandelaars zouden 
je kunnen horen praten over schatten, jawel schatten! 
Loop verder en ga rechtsaf de heide op.
Daar, midden op de heide, zullen wij de rest van het 
verhaal vertellen.

Een scheper (herder) lag zoals elke mooie zomerdag 
langs het pad toen de Spaanse Ruiter voorbij 
gallopeerde. Zijn schapen knabbelden gezapig op het 
gras tussen de heidestruikjes. Bijen zoemden lui in 
de loomheid van de zomerse middag. Maar toen de 
Spaanse ruiter in volle galop voorbij vloog, werd de 
scheper bedekt onder en laag stof. Tierend vloog hij 
op en verwenste de ruiter in duizend vloeken. 

Maar toen het stof was neergedaald zag de scheper 
midden op het pad een lederen zak liggen. Bij het 
optillen maakte de zak een lieflijk tinkelend geluid. 
Het geluid van dukaten en dubloenen, stuyvers en 
guldens. En jawel, zodra hij het koord van de zak 
lostrok schitterde de rijkdom hem vrolijk tegemoet.

Gretig haalde hij zijn magere, 
vieze vingers door de 
goudstukken.
Rijk was hij! Stinkend rijk!
Met dit geld kon hij een 
kasteel bouwen, personeel in 
dienst nemen en elke dag van 
feestmalen genieten. 



7. De brandende scheper

Psst... kom nog wat dichter aan de bosrand. 
Loop een stukje verder tot je bij het klaphek bent.

Amper voorbij het Rondven besloot de ruiter zijn 
kostbare lading nog eens te inspecteren.  
“Aye,” kermde de hij. Eén zak was losgeraakt. Het 
zweet brak hem uit en hij haastte zich terug. Langs 
het pad zag hij een armzalige scheper liggen, rustend 

tegen een boom. In zijn gebrekkige Nederlands 
vroeg de ruiter of de scheper ergens een grote, 
lederen tas had zien liggen.
Natuurlijk, de scheper wist van niets! 

Maar de Spaanse ruiter was achterdochtig en 
de scheper was een slecht leugenaar. Iets zei 
de ruiter dat de haveloze herder iets verborg. Hij 
steeg af, greep zijn zwaard en zei: “Ik geloof je 
voor geen meter. Vertel op, waar heb je de zak 
verstopt.”
“Dat ik mag branden in de hel als ik die zak geld 
heb,” schreeuwde de bange scheper.

De ruiter lachte venijnig. “Hoe weet je dat er geld in 
die zakken zit? Ik heb het je niet verteld.”

Rijkdom maakt hebzuchtig. En de scheper werd 
plotseling overvallen door een immense woede. 
Niemand zou aan zijn schat komen! Met een handige 
sprong ontweek hij het zwaard, sloot zijn 
handen om de nek van de ruiter tot 
die levenloos in elkaar zakte.



Geschrokken wankelde de scheper op zijn benen.
“Wat heb ik gedaan?” riep hij uit. “Ik heb een moord 
gepleegd... om geld en rijkdom.” 

De scherpe geur van rook prikkelde in zijn neus. Hij 
keek om zich heen en zag kleine vlammetjes in de 
heide. Ze kwamen dichter en dichterbij, ze likten aan 
zijn benen tot zijn broek vlam vatte....
...en in een paar tellen veranderde de scheper in een 
vurige fakkel.

Een wervelend vuur dat dwaalt over de eenzame 
heide... dat is de Brandende Scheper. En geloof het of 
niet, maar nog altijd wordt hij met regelmaat gezien.



8. Vrolijk intermezzo 

Verlaat de heide door het klaphek en volg het pad door het 
bos.

Genoeg vreselijkheden voor nu. Laten we deze 
nachtmerrie en lugubere heide-geheimen laten voor 
wat ze zijn en net als de smokkelaars van weleer de 
veiligheid van het bos opzoeken. 
  
  

Luistert naar de voogels,
het ruisen van de blad’ren in de wind,
het wijze gef luister van eik en den.

Hoort den vrolijcken roep van de tjiftjaf 
of het ijverige geroffel van de specht.

Ja, zelfs de regen klinkt in deze bossen 
als een lief lijk elfengezang.

Maar loop vooral door!Maar loop vooral door!
 



De wandeling voert je verder door het bos en tussen de 
velden door, opnieuw naar een heel ander verhaal, iets 
dat je niet zult geloven! Maar daarvoor moeten we nog 
even doorlopen.

Je komt op een splitsing. Hou links aan
Je komt op een vijfsprong. Neem het tweede pad van links.
Volg het pad tot je op een kruising komt. 
Ga daar links.
Het pad leidt het bos uit en wordt een laan tussen de velden 
Je komt naast een boerderij op de Goudsbergseweg uit.
Steek hier over. Pas op! Ook hier wordt hard gereden!
Loop het pad in.
Aan je rechterhand is een poortje.
Ga gerust het poortje door en lees het volgende verhaal.

Prachtig is het hier, vind je niet?
Voor je strekt zich een uniek stukje natuur uit; vennen, 
heide en dat op een klein heuvelachtig terrein. Een 
paraboolduin, zoals dit heet. Het ven heet ook wel het 
Patersven omdat er, naar men zegt ooit een pater is 
verdronken.

9. De Goudberg



9. De schat op de Goudberg 

In vroeger tijden was de Goudberg 
een echte, imposante heuvel in het 
vlakke Brabantse land. En omdat er 
in die tijd ook veel minder bomen 
stonden was dit de uitgelezen plek 
om een molen weg te zetten. We 
spreken nu over het jaar 1498. De 
Vossenbergse molen werd de molen 
genoemd en van heinde en verre 

kwam men met het graan naar deze molen om het hier 
tot meel voor de bakkers te laten malen. 
In 1835 werd de molen verplaatst naar Ulvenhout, maar 
men wist dat de molenaar altijd een erg gierig man was 
geweest en lange tijd zijn geld oppotte. Er zouden zich, 
naar men beweerde, vele kisten vol goud onder de 
oude fundamenten bevinden. Hoe vaak ondernam men 
geen poging om deze op te graven? Maar niemand die 
er goud naar boven haalde.
Op een duistere nacht plachtte een boer een gokje 
te wagen en toog met zijn spade naar de Goudberg. 
IJverig begon hij te graven tot het zweet over zijn rug 
gutste. Even rechtte hij zijn rug. Maar toen hij zijn werk 
wilde hervatten zag hij in de gegraven put zwarte pek 
opborrelen. Een stank van zwavel benam hem bijna de 
adem en toen...

... toen kwam er een met pek besmeurde hand uit het 
gat en graaide naar de boerenenkels. Sindsdien wordt 
er niet meer gegraven op de Goudberg. 

Vervolg het pad tot het hoogste punt waar je een mooi 
uitzicht hebt. 



Is dat verhaal van die schat op de Goudberg wel waar? 
De mensen van Ginderdoor beweren immers van niet.

Even ten oosten van dit gebied ligt het buurtschap 
Ginderdoor. Zo op het eerste gezicht lijkt het een 
vredige verzameling boerderijen. Vredig is het zeker, 
maar dat was ooit anders.
Lang geleden leefde er namelijk een enorme reus op 
Ginderdoor, zó gigantisch groot dat iedereen er bang 
voor was. Met zijn grote voeten liep hij zo een hele 
boerenschuur plat. En om de reus gunstig te stemmen 
bracht men elke dag een mand vol broden bij het 
reuzenhol op Ginderdoor.
De reus die helemaal geen wilde inborst had, was 
echter te zeer op zichzelf om de mensen daar ooit voor 
te bedanken. Maar die kans zou niet lang op zich laten 
wachten.

10. De reus van Ginderdoor



Dagen achtereen regende het. Straten liepen onder 
water, beken traden buiten hun oevers. Dieren zochten 
naarstig naar een droge plek en het zou niet lang 
duren of het water zou zo de boerderijen ingelopen 
zijn.

In die natte, rampzalige dagen besloot de reus de 
mensen van Ginderdoor te hulp te komen.
Verderop, wist hij, lag de Goudberg. Vele malen liep hij 
op en neer met emmers vol zand en daarmee wist hij 
het tij letterlijk te keren. Nog lange tijd leefden reus en 
mens als vrienden naast elkaar.

Hoewel wetenschappers beweren dat de Goudberg 
een paraboolduin is (een zandhoop in een 
hoefijzervorm), weten wij wel beter. Het stukje 
prachtige natuur dat zich nu aan je tentoon spreidt, is 
het gevolg van het levensreddend werk van de Reus 
van Ginderdoor.

Volg het pad door het bos, voordat je linksaf het bos kunt 
verlaten. Ga door het poortje en sla linksaf het pad in. Dit is 
de Bergweg. Hou na ongeveer 300 meter even stil.



11. De Strijd langs de beek

We ontglippen even de pittoreske Goudberg voor de 
gruwelen van de oorlog! Het tijd voor een stukje vaderlandse 
geschiedenis. De rust van vandaag verraadt niets van de 
geweldige veldslag die hier in 1814 plaatsvond.
Je kijkt vanaf de Bergweg uit over de velden in het zuiden.
Langs de bosrand aan de overkant stroomt de Strijbeek die 
op dit moment precies de grens van Nederland en België 
vormt. 

Hoe vriendelijk dit landschap ook oogt, op deze plek raakte 
op 2 januari 1814 de troepen van Napoleon slaags met 
vierhonderd man Pruissische soldaten en Kozakken.
Vrijwel heel Europa spande samen tegen de heerszuchtige  
Franse keizer Napoleon Bonaparte en dit had tussen 
maart 1813 en mei 1814 geleid tot een oorlog die 
gedeeltelijk werd uitgevochten in de streek tussen Essen 
en Turnhout. Hier dus! In totaal kostte deze reeks 
schermutselingen tweeduizend levens.

Rode lansiers op weg door Jan Hoynck van Papendrecht



In die tijd was het waterpeil een stuk hoger en het gebied 
drassig. De koude winter had dit gebied omgetoverd in een 
ijzige, bevroren vlakte. Soldaten, paarden en geschut 
zakten door het ijs toen zij elkaar te lijf gingen. Zeker 
dertien Pruissen kwamen op deze plek om het leven. 
Uiteindelijk zou Napoleon anderhalf jaar later ten onder 
gaan in de Slag bij Waterloo.
Nog altijd voert de wind hier met regelmaat de gesmoorde 
kreet van een soldaat mee, of de wanhopige orders van 
een sergeant of kapitein.
Vervlogen woorden van een verloren strijd.

Aan de andere kant van de beek ligt een gedenksteen met 
de prachtige woorden die wij je niet willen onthouden: 

“Over zijn grenzen 
reikt macht naar al meer
voert vechters van over
naar vreemd land
belangen langs lansen betwist
kleuren een beek en zijn 
beemden
in strijd.”



12. De schat aan het einde

Wel, beste wandelaar. Wellicht duizelt het van de 
spook- verschijnselen en gruwelen uit voorbije tijden. De 
Strijbeekse Heide en de Goudberg zijn prachtige gebieden 
en herbergen vele machtige geheimen. Geheimen om te 
koesteren en af en toe op een duistere schemerwandeling 
nog eens terug te laten keren.

Volg het pad.
Steek bij de kruissing over en blijf het pad volgen. 
Het loopt parallel langs de weg tot bij Het Smokkelaartje.



Stichting Legendejagers
Dit is één van de vele legendetochten, gemaakt door Stichting 
L e g e n d e j a g e r s .  Z i j  b i e d e n  m e e r  t o c h t e n ,  b o e k e n , 
belevingstochten, vertellerijen en andere activiteiten met 
legendes, sagen en geschiedenis in de hoofdrol. 
Kortom ga voor avontuur naar www.legendejagers.nl
legendejagers@gmail.com / 06-28352142 

© 2021 Stichting Legendejagers

Het Smokkelaartje
Het Smokkelaart je l igt  in het midden van een pracht ig 
natuurgebied met bossen, heide en vennen. De Strijbeekse 
Heide. Een uitgelezen locatie voor wandelaars, fietsers en 
ru i te rs  om wat  te  d r inken  o f  te  e ten  in  deze  p rach t ig 
gerenoveerde boerderij uit 1936. 
Er is een ruime parking aanwezig; het gebouw is rolstoel-
toegankelijk en biedt vele faciliteiten voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie op: www.hetsmokkelaartje.nl

Streeknetwerk 
LandStad De Baronie
Streeknetwerk LandStad De Baronie streeft naar een vitale 
stad-landrelatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving.  
Het motto is: samen werken aan een streek waar het voor 
bewoners en bezoekers goed toeven is. Het streeknetwerk 
genereert in samenwerking met partijen uit de regio activiteiten 
en projecten die daaraan bijdragen. Kijk voor meer info op:
Baroniepoorten: www.baroniepoorten.nl
Streeknetwerkorganisatie: www.landstaddebaronie.nl
Op pad in de Baronie: www.magievandebaronie.nl

Staatsbosbeheer
De Strijbeekse Heide is een gebied van Staatsbosbeheer.
www.staatsbosbeheer.nl

Deze tocht werd je
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