Meer informatie over de Brabantse Wal:
VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
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info@vvvbrabantsewal.nl
www.vvvbrabantsewal.nl
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Maar liefst 2½
kilometer op blote
voeten door de mooiste
plekjes van Landgoed
Lievensberg.
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Schoenen en sokken uit!
Want we gaan wandelen over een heel
bijzonder pad. Maar liefst 2½ kilometer op
blote voeten door de mooiste plekjes van
Landgoed Lievensberg.
Een heel bijzondere manier om het
landgoed te ervaren.

Het blote voetenpad lijkt wel op de
bedding van een drooggevallen rivier.
We beginnen bij de monding van die
denkbeeldige rivier en wandelen terug
naar de bron. Het hoogste punt, waar de
rivier ontsprong uit de ogen van de
Treurbeuk. Je kunt het Blote Voetenpad
alleen maar afleggen als de rivier-bedding
droog blijft.
Loop het pad daarom af en zeg de
Treurbeuk vriendelijk gedag. Dit maakt de
beuk gelukkig, zodat hij geen tranen laat.
Aan het begin bestaat het Blote
Voetenpad, net als bij een echte rivier, uit
fijn zand. Hoe dichter we bij de bron
komen hoe grover de ondergrond wordt.
Mooie ronde keien leiden je de berg op.

Volg de paaltjes met de voetjes.
Zo beleef en voel je op een unieke
manier Landgoed Lievensberg. Vertel je
bijzondere belevenissen maar snel door,
zodat nog vele mensen de weg afleggen
naar de Treurbeuk en de rivierbedding
voor eeuwig droog blijft.
Het Blote Voetenpad is voor jong en
oud gratis toegankelijk. Startpunt:
Landgoed Lievensberg, Balsedreef,
Bergen op Zoom.
Op loopafstand van het
Blote Voetenpad is het Natuurpodium,
bezoekerscentrum van Provinciaal
Landschap De Brabantse Wal.
Hier vind je informatie over het gebied en
activiteiten voor het hele gezin om
het bos te ontdekken en beleven.
Boslustweg 1,
www.natuurpodium.nl
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Harde steentjes gaan over in een
knuppelpad van boomstammetjes.
Dan weer kruipt modder tussen je tenen,
wat daarna wordt weggeveegd door
zacht mos. Warm zand van de open
vlakte gaat over in een vochtig pad door
het donkere bos. Je komt weer op het
'rechte pad', wat je terugleidt naar de
stad.

Waar de keien rotsblokken zijn geworden
en je de boomwortels achter je hebt
gelaten, heb je het hoogste punt bereikt.
Je staat voor de Treurbeuk en kijkt uit over
het bos. Voorbij de Treurbeuk wordt het
spannend!
De natuur lonkt. Je dringt dieper het bos
in. Je komt bij de parkvijver waar het
onbewoonde eiland een oase van rust
is. Hier kunnen je voeten even tot rust
komen op een bankje in de buurt.

