17 km

Groene Wissels

Nr 171

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Bergen op Zoom: The Wall
Nee, niet die van Pink Floyd maar die van de abrupte overgang van het hoge Brabantse land naar het lager gelegen
Zeeland; de Brabantse Wal dus. Na de oude binnenstad wandelt u via een park over de Binnenscheldeboulevard
naar het noordelijk deel van natuurgebied het Markiezaat, een vogelrijk zoetwater-moerasgebied. Daarna gaat u de
wal op en maakt door afwisselend golvend akkerlandschap en de landgoederen Mattemburgh en Lievensberg (met
heideveld) een prachtige wandeling langs de beboste bovenkant van de wal terug naar het station. Fotoreportage
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf de stationsvoorkant RD en blijf
dat doen (Stationsstraat + Wouwsestraat
+ Zuivelstraat). Op het marktplein, pas
na het raadhuis, voor gebouw De Maagd
LA. Na de rechterbocht, in de volgende
linkerbocht RA (Penstraat). Einde RA
(Potterstraat). Na huisnr 38 LA, trapje op
en RD (Hooghuisstraat). Kruispunt RD
(Koepeldwarsstraat). Einde LA en na
huisnr 3 RA (Belvédèrestraat). Aan het
einde RD, het park in. Na 50m, op de
kruising na de stenen trapjes LA, richting
woonblok. Na 30m kruising RA, na 30m
op de Y bij de baksteen-in-gaas blokken
links aanhouden en blijf dit pad volgen.
Aan het einde, direct na de baksteen-ingaas blokken RA, (smal dalend pad) en
beneden scherp LA; wat verderop rechts
van u een hek en een weg. Voor de Olaf
Palmebrug even LA, de trap op en die
brug over. Daarna RD!, de lange trappen
af ri water en even daarvoor LA; wandelboulevard met rechts zwembad De
Schelp en water de Binnenschelde. Aan
het einde van de boulevard RA en met
een linkerbocht langs dat water blijven.
Kruispunt Ansjovislaan RD (Geepstraat).
2. Aan het einde Laan van Hildernissezuid RD oversteken en het schelpenpad
naast huisnr 11 opgaan met links een
brede sloot en blijf daarlangs, verderop
wordt dit een breed tegelpad. Aan het
einde kruising met weg RD; een breed
asfaltfietspad en blijf deze 1km volgen;
onderweg steekt u een kreek over en
loopt u onderlangs de Binnenbanddijk.
Waar die dijk naar links buigt, RA trapje
op, boven LA, klaphekje door, dijk af en
voor een volgend klaphekje LA. Aan het
einde van deze 1km lange en bochtige
gras/landweg bij een boerderij RA en
strak voor het erf van die boerderij LA
(Hildernisse). Deze bijna 1km lange
landweg (links ziet u het spoor) maakt na
300m een linkerbocht en gaat dat spoor
over. Aan het einde kruising asfaltwegje
RD (Mattemburgh). Let op!, na 100m, op
de langgerekte X-kruising schuin links
aanhouden. Aan het einde de Antwerpsestraat schuin naar rechts oversteken
en wat verderop de snelweg onderdoor
(Zuidgeest). Na zo'n 100m, aan het einde van het asfalt RA (Mattemburgh);
na 30m passeert u links van u een ven.
Kort daarna het 1e pad LA (wandelroutepaaltje); na een stukje varenbos maakt
dit pad een rechterbocht. Daarna op het
T-kruisinkje LA en na 20m kruising fietspad/bosweg met een links/rechts-knikje

RD; smal pad in grasstrook met links akker, rechts bos en verderop flink wat Rododendrons. Loop dit pad van een kleine
km uit; onderweg maakt u een linkerbocht
en na het smalle stuk door de houtsingel
wordt dit een brede bosweg.
3. Na de slagboom, aan het einde LA.
Kruising bij Aw21994 RA (Zandven). Blijf
deze brede halfverharde weg zo'n 500m
volgen. Na 30m klinkers, tegenover huisnr
2 LA (Nieuwe Baan). Na 1km, aan het
einde op de asfaltweg RA en al na 15m
scherp LA; landweg. Na 100m, voor het
hek schuin RA; smal pad langs grasland.
Op de hekhoek RA (Groot Molenbeek) en
na 20m loopt u met een linkerbochtje weer
langs grasland. Na een flauw linkerbochtje
gelijk op de kruising RA, ri hoogspanning.
Kruising asfaltwegje RD. Onder de laatste
hoogspanningdraad scherp RA; u loopt er
even onder en na aan stukje bos langs
grasland. Asfaltweg/fietspad schuin naar
rechts oversteken, landgoed Lievensberg
in en RD. Na 300m kruising RD en kort
daarna, bij geel paaltje LA (en rood/witmarkering op een boom rechts), tussendoor een paar rechthoekige halfopen bos
(sport)plekken. Op de kruising daarna RA.
Na 300m (u bent net een heuveltje over)
LA; zanderig pad tussen heuvelige heidevelden en blijf dit volgen. Na een rechter-

bocht een bakstenen huisje links van u
passeren en sla daarna op deze zanderige weg nergens! af; onderweg passeert
u de waterputten 35 + 36 en bij 37 gaat u
het bos in, waarin u 38 passeert. Op de
ongelijke kruising RD! de bult op en weer
af. Aan het einde RA; brede zanderige
bosweg, verderop wordt het wat smaller.
4. Aan het einde op de asfaltweg LA en
op het kruispunt na de Stayokay RD
(Klaverveldenweg). 100m daarna, in de
flauwe rechterbocht schuin LA; paadje
langs grasland, verderop door bos. Op
de boskruising LA; na de rechterbocht
wordt dit even een bosrandpad. Aan het
einde, op de brede asfaltweg LA. Na het
viaduct is dit de Holle Weg; onderweg
leest u een mooi gedicht op de gevel van
een flatgebouw voor u. Aan het einde
van deze weg RA (Gagelboslaan), na
50m LA (Ericalaan) en blijf nu RD gaan,
verderop wordt dit Gentiaanstraat. Aan
het einde, gelijk na de Piuskerk op het
Piusplein RA (Kastanjelaan). Na huisnr
109 LA (Iepstraat) en op naar het station.

Uw ervaring met deze
wandeling middels een
reactie op wandelzoekpagina.nl of een mailtje aan
info@wandeleninbeeld.nl
wordt door wandelaars
bijzonder op prijs gesteld!
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