Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Stayokay Bergen op Zoom
maakt deel uit van het netwerk van
Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk
bestaat uit 31 locaties. Een Brabantse
Natuurpoort is hét startpunt voor een
prachtige fiets- of wandelroute in de
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort
biedt een ruime parkeergelegenheid,
een horecavoorziening en informatie
over het natuurgebied en de fiets- en
wandelroutes.
De Natuurpoorten zijn
herkenbaar aan een grote
stalen sleutel van 4 meter
hoog.

www.natuurpoorten.nl
Natuurpoort Stayokay
Bergen op Zoom

Natuurpoort
Stayokay
Bergen op Zoom
• Informatie
• Gratis wandel- en
fietsroute

Benieuwd welke locaties nog meer
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk
bovenstaande kaart, scan de QR-code
of kijk op www.natuurpoorten.nl.
In samenwerking met:
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Landgoed Lievensberg en Landgoed Zoomland
Het van oudsher in Engelse landschapsstijl aangelegde Landgoed Lievensberg
biedt naast een landhuis met een romantisch park afwisselende bossen,
heidevelden, een moerasgebied en een zandverstuiving. Ontdek er ook het
blotevoetenpad.
Landgoed Zoomland bestaat eigenlijk uit vier kleinere landgoedjes die hier
in de 18de eeuw gelegen hebben. Daar herinneren al die prachtig lanen aan.
Minstens zo indrukwekkend is het moeras de Zeezuiper’. Door het opzetten van
de waterstand lijken de bomen er omheen te verzuipen. Dat levert een mystiek
beeld op. Zeker als de boomtoppen zijn bezet door aalscholvers of een visarend.
Meer informatie: www.brabantslandschap.nl

Natuurpoort Stayokay,
Bergen op Zoom
Direct gelegen aan Landgoed Lievensberg en natuurgebied
Zoomland, is Natuurpoort Stayokay - Bergen op Zoom
hét startpunt voor een prachtige wandeling of fietstocht
door de Brabantse Wal. Natuurpoort Stayokay Bergen
op Zoom biedt tal van leuke activiteiten in het groen.
Wat te denken van een spectaculair klimbos, bosgolf,
een blotevoetenpad of een speeltuin voor kinderen
met kabelbaan. Trek eropuit en ontdek de groene
veelzijdigheid van de Brabantse Wal. Meer informatie:
www.natuurpoorten.nl/stayokaybergenopzoom
Boslustweg 1
4624 RB Bergen op Zoom

Stayokay Bergen op Zoom
Na een stevige wandeling, fietstocht of andere
buitenactiviteit geniet je van koffie met gebak of een
heerlijke lunch bij Stayokay Bergen op Zoom. Het
Natuurpodium bij de Stayokay leert je van alles over de
Brabantse Wal. Elke dag geopend vanaf 08.00 uur.
Tel. 0164-233261. Bergenopzoom@stayokay.com
www.stayokay.com/nl/hostel/bergen-op-zoom

Fietsroute

Wandelroute
Rondje Lievensberg (6,5 km)
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Rondje Brabantse Wal (37 km)
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Landgoed Zoomland - blauwe route (4,2 km)
Landgoed Zoomland - rode route (7,5 km)
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Deze routes staan ook op Route.nl. Scan de
QR-codes (bijvoorbeeld met de app van
Route.nl) en bekijk de routes op je telefoon.
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