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Mariakapel, Spreet
57, Koningshooikt,
2500 Lier

6,6 km
parkeren mogelijk
langs de weg

fort van Lier –
veldkappellen –
landelijke wegen
Lijn 560, 561, 569,
570 en 571, halte
Koningshooikt
Kruisstraat

Veldkapel
Bij de start van de wandeling zie je de veldkapel
Onze-Lieve-Vrouw van ’t Lammeke. Deze
bidplaats werd rond 1850 gebouwd door een
renteniersfamilie. Ooit stond er op de deur de
begroeting: ‘Is dat de koorts u kwelt, komt hier,
gij wordt hersteld’ te lezen. Vele bedevaarders
knoopten bedevaarderslintjes aan het
smeedijzeren rooster op de deur.

Fuchsiakwekerij Michiels

/

Fort van Lier
Via de Fortweg bereiken we het Fort van Lier dat
stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Het maakt deel
uit van de fortengordel rond Antwerpen, samen
met onder andere de forten van Sint-KatelijneWaver en Koningshooikt. Na WO I verloor
het fort zijn militaire rol en kreeg het een nieuwe,
natuurlijke invulling als vleermuisreservaat. In 2010
telde men maar liefst 246 vleermuizen, waardoor
dit fort het vierde belangrijkste vleermuizenfort in
Vlaanderen is!

Op de splitsing van Tallaart met de Kruisstraat
ligt de wereldbefaamde kwekerij Michiels, waar
men op ecologische wijze Fuchsia’s en andere
sierplanten teelt. Je kan de Fuchsiakwekerij
bezoeken tijdens de openingsuren. Meer
informatie vind je op www.fuchsia.be.

Voetweg 49
Voetweg 49 is een officiële sentier uit de Atlas der
Buurtwegen, hét naslagwerk voor alle
buurtwegen in België. Deze trage weg leidt
fietsers en wandelaars veilig voorbij de drukke
Aarschotsesteenweg. Stad Lier opende de
voetweg officieel in 2008 op initiatief van de
Werkgroep Trage Wegen Koningshooikt. Meer
informatie over voetwegen vind je op
www.tragewegen.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.
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