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Taverne Slappe Uier,
Laurys Gewatstraat 79,
Nijlen

Knooppunten 8980-81-69-92-91-7975-77-76-75-74

6,1 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Niet geschikt voor
kinderwagens en rolstoelen
Honden zijn welkom,
maar moeten wel aan
een leiband. Laarzen
aanbevolen bij nat weer.

natuurreservaat - rivier
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Steenbeemden
Langs de Kleine Nete tussen Lier en
Zandhoven beheert Natuurpunt een hele serie
natuurgebieden. De Steenbeemden zijn er één
van en bestaan uit natte hooilanden (beemden),
broekbossen en vijvers. Nachtegalen zijn er nog
goed vertegenwoordigd, de blauwborst laat er het
beste van zichzelf horen en het gebied herbergt
zeldzame insecten, zoals de moerassprinkhaan.
Maar de Steenbeemden zijn vooral bekend om
een voorjaarsbloeier die bijna nergens anders in
Vlaanderen voorkomt: het zomerklokje. Die gaan
we tijdens deze wandeling bewonderen.

Kleine Nete

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen.
Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlrl.be/recreatie.

iconen: Flaticon.com

De Kleine Nete ontspringt op de grens van de
provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens
stroomt ze door de Kempen tot Lier waar
ze samenvloeit met de Grote Nete en de
Beneden-Nete vormt. De slingerende,
oerkempense rivier bepaalt het landschap van
bloemrijke graslanden en ruigten, venige
moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei
is doorspekt met tal van zijriviertjes.

