Wandelgebied Pallieterland
BABELSE BEEKPAD
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Perwijs
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• kinderwagens en rolstoelgebruikers met hulp
• geen honden toegelaten in het
natuurgebied
• het natuurgebied kan
periodiek niet toegankelijk zijn
door overstromingen

parking van
het PIME,
Mechelsesteenweg
365, 2500 Lier

5,2 km
parking aan het PIME

natuureducatief –
landelijke wegen
Lijn 550, 551, 552,
555, 556, 558 - halte
Mechelsesteenweg,
2500 Lier

/

PIME
Het PIME is een provinciaal centrum waar
scholen terecht kunnen voor activiteiten in
het kader van milieu, natuur en duurzame
ontwikkeling. De vijf hectare grote natuurtuin van
het PIME is wel vrij
toegankelijk voor alle bezoekers van zonsopgang
tot zonsondergang. Je maakt er kennis met de
typische fauna en flora van het Neteland en kan
genieten van de prachtige Netedijken.

Babbelbeekse Beemden
Babelse Beek ©Toerisme Provincie Antwerpen (Van Hoof Wouter)

Natuurreservaat ‘de Babbelbeekse Beemden’
ligt in de vallei van de Babelse Beek die
ontspringt in Kontich. De beemden liggen
maar 1 meter hoog zodat de omliggende
weilanden na een fikse regenbui blank staan. Op
die manier vormt de beekvallei een natuurlijk
overstromingsgebied dat de nabijgelegen
woongebieden van overstromingen vrijwaart. Om
de soortenrijkdom te behouden, maait Natuurpunt
één tot twee keer per jaar. Enkele toppers in het
gebied zijn het zomerklokje en de dotterbloem.
Kan jij ze terugvinden?

Amfibieënoverzet

en vinpoot). Amfibieën trekken jaarlijks van hun
overwinteringsplaats naar de poel waar ze zich
voortplanten. Een gevaarlijke tocht over drukke
wegen! Tijdens de jaarlijkse paddenoverzetactie
helpen vrijwilligers padden, kikkers en amfibieën
veilig over te steken. Aan de Babbelbeekse
Beemden worden 1000 tot soms wel meer dan
2500 amfibieën veilig overgezet. Vrijwilligers
plukken de dieren van de weg, verzamelen ze
in emmers, tellen ze en laten ze vrij in de
Babelbeek. Meer informatie:
www.hylawerkgroep.be.

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 Babbelbeekse Beemden is ook een belangrijke
voortplantingsplaats voor amfibieën zoals
gewone pad, bruine en groene kikker en drie
watersalamandersoorten (alpenwater, kleine water

