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Voor de dagwandeling van 5 juni 
gaan we grenzeloos wandelen in 
het gebied tussen Baarle-Nassau 
en het Belgische Zondereigen. De 
grensoverschrijdende rondwand-
eling van 19 km voert ons door het 
gebied ten zuiden van Baarle-
Nassau rond het Belgische Zon-
dereigen. Voor iedereen is het 
onbekend gebied. Vol verwach-
ting gaan we op pad vanuit 
Schaluinen door een gebied waar 
op 2 oktober 1944 tijdens de op-
mars van de 1ste Poolse Pant-
serdivisie onder leiding van de 
Generaal  Stanislaw  Maczek  een  

een hevige strijd is geleverd tegen de zich fel verzettende Duitsers. De route loopt door een af-
wisselend landschap dat bepaald wordt door de beekvalleien van ‘t Markske/Merkske en 
Noordermark. Vooral de vallei van de Noordermark heeft een bijzondere landschappelijke en 
biologische waarde. Vanaf vertrek steken we het voormalige Bels Lijntje over en staan aan de 
Belgisch-Nederlandse grens even stil bij het Vredesmonument De Dodendraad. Deze houdt de 
herinnering levend aan de dodelijke stroomdraad uit WOI.  Door het open landschap ten zuiden 
van Baarle Hertog wandelen we naar Zondereigen. Nu wandelen we door het gevarieerde en 
kleinschalige cultuurlandschap langs een oud kapelletje en steken dwars door de akker en een 
oud bruggetje over de Noordermark. Verderop volgen we de oever van de Noordermark en gaat 
onze route naar het pauzepunt: koffie- en ijssalon ’t Vaneleke in het buurtschap Heikant, dat 
speciaal voor ons geopend is! Na dit rustmoment gaat het opnieuw richting het beekdal van de 
de Noordermark. Langs het 
archeologisch uitzichtpunt 
Vossenberg komen we in 
het beekdal van het Merkske 
en zijn we terug in Neder-
land. Langs kleinschalige 
landschapselementen met 
bomen en houtwallen leidt 
het laatste traject ons over 
de Trommelsche Heide te-
rug naar het vertrekpunt bij 
Schaluinen. Een geslaagde 
wandeldag, die de weergo-
den geen noemenswaardige 
rol hebben gespeeld. Een 
Paraplu en regenjas hoeven 
nauwelijks uit de rugzak. 
Voldaan keren we naar huis. 

 

 
 

 
 
 
 
 


