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Rietvogelpad toegankelijk
voor kinderwagens en
rolstoelgebruikers.
Honden welkom aan de
leiband.

Parking Jeugdcentrum De Moeve,
Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier
Parking Jeugdcentrum De Moeve,
Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier

Anderstadpad: 8 km
Rietvogelpad: 2 km

parking Jeugdcentrum De Moeve
(Anderstadpad)
parking ter hoogte van Anderstad
15-13, 2500 Lier (Rietvogelpad)

RIETVOGELPAD

watervogels – natuurgebied
– Nete en Netekanaal

Lijn 1, 154 en 556,
halte Lier de Mol
(Anderstadpad)

Vloeibeemden
Deze vroegere vloeibeemden zijn een waterrijk
gebied en een waar paradijs voor vogels. De brede
rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied
tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat
soorten. Aan de overkant van het Netekanaal
broedt in de toppen van de dennenbomen een
kolonie blauwe reigers. In de vijvers van Anderstad
vinden ze voldoende voedsel voor hun jongen.
Zwaluwen vliegen hier in de zomer massaal rond
op zoek naar de muggen die in grote zwermen
hun paringsritueel tentoonspreiden. Je hebt van
hieruit een fraai zicht op de slotgracht rond wat
ooit de waterburcht Anderstad was.

Sigmaplan
Door het Sigmaplan en de verhoging van
de Netedijken verdwenen de traditionele
vloeibeemden. De waterrijke gebieden van de
Beneden-Netevallei zijn een paradijs voor vogels.
Zwarte stern, grutto en talrijke andere soorten
steltlopers komen hier verse krachten opdoen
tijdens de trek. In het prille voorjaar kleuren de
oevers van de Nete roze door het bloeiende groot
hoefblad.

/

foerageergebied voor veel vogels. Met wat
geluk kan je hier de rietgors, waterral en kleine
karekiet spotten. Het vijver- en moerasgebied
Anderstad werd gekocht door Natuurpunt in 2002
en definitief beschermd als natuurgebied. Het
gebouwencomplex binnen de slotgracht is een
restant van de vroegere waterburcht, Anderstad.
Het dateert uit de dertiende eeuw. Het was niet
alleen een goederenoverslagplaats voor de haven
van Antwerpen maar er werd ook tol geheven en
bescherming geboden.

Stryckersbroek
Tijdens de vogeltrek komen de zwarte stern,
grutto en talrijke andere steltlopers hier verse
krachten opdoen. Heel wat aalscholvers
overnachten in de buurt. Regelmatig kan je
kiekendieven, visarenden en vele leeuweriken
op trek waarnemen. De roerdomp is een
jaarlijkse wintergast in Anderstad. Dankzij een
samenwerkingsverband met de provincie
Antwerpen werd het natuurgebied uitgebreid met
het Stryckersbroek. Dit gedeelte met verlaagde
dijken overstroomt frequent bij overvloedige
regenval en bij stormweer. Ook de Anderstadvijver
fungeert als waterberging bij watersnood, dus een
meerwaarde voor de natuur én voor de mens.

Hoge ornitologische waarde

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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Anderstad staat bekend om zijn hoge
ornithologische waarde en is van internationaal
belang. Het is een belangrijk broed-, rust- en

