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Taverne Slappe Uier,
Laurys Gewatstraat 79,
Nijlen

natuur – Netevallei –
Nete

7,7 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Lijn 150, 152 en 943
(belbus), halte Nijlen
Koekoekstraat
(1km wandelen tot
startpunt)

Kleine Nete
Dit mooie stukje platteland ligt ingesloten
tussen de E313, de Liersesteenweg en de
Broechemsesteenweg. Toch bieden de oevers van
de Kleine Nete en het achterliggende platteland
nog een oase van rust. De Kleine Nete ontspringt
op de grens van Antwerpen en Limburg, en vloeit
in Lier samen met de Grote Nete. Deze Kempense
rivier bepaalt met zijn slingerend verloop het
landschap van bloemrijke beemden en ruigten,
venige moerassen en mysterieuze broekbossen.
De overgang van
landduinen naar riviervallei
resulteert in een grote
variatie aan natte en droge
landschappen met een
unieke fauna en flora! Hier
vind je nog zeldzame
soorten zoals de heikikker,
de rivierdonderpad,
de blauwborst en de
lavendelhei.
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Deze hutjes waren niet aantrekkelijk en vaak ook
vuil. Men noemde
ze “Paddekoten”. Omdat de dorre zandgrond
geen landbouw toeliet, leefden hier stropers en
smokkelaars. Bovendien was deze streek verder
van de kerk verwijderd (een uur te voet), zodat vele
bewoners ook de eredienst verzaakten. Door deze
situatie vormde de Paddekoten een afgezonderde
gemeenschap. Meer informatie
over de geschiedenis van Nijlen kan je vinden op
de website van DFHeemkring De Poemp Nijlen:
www.depoemp.be.

Paddekoten

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.
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In de 19de eeuw was er veel
armoede in Nijlen. In
het gebied van de
Paddekoten woonden
grote gezinnen in een soort
hutjes, waarvan alleen de
voorgevel uit steen bestond.

