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• niet toegankelijk
voor kinderwagens of
rolstoelgebruikers
• honden dienen aangelijnd
te zijn

Fort van Koningshooikt,
Donderheide 3,
Koningshooikt, 2500
Lier
Brede Zeyppad: 5,6 km
Bunkerpad: 8,2 km

parkeren mogelijk aan het
fort van Koningshooikt

16

• natuurgebied – fort – boswandeling
• fort en bunkers – GR12 – landelijke wegen

Lijn 2, 556 en 560, halte
Duffel Heidestraat Smid
(2km wandelen tot
startpunt)

Natuurgebied Brede Zeyp
Dit natuurgebied, gelegen op de grens
tussen Koningshooikt en Onze-Lieve-VrouwWaver, is bijzonder rijk aan bomen en struiken
van hier zoals de wilde mispel, de tweestijlige
meidoorn en de uiterst zeldzame wilde appel. Je
kan hier volop genieten van stilte, maar als je goed
luistert, ontdek je al snel allerlei natuurgeluiden.
In de dikke struiklaag met bramen kunnen
vogels zoals zwartkop, merel, lijster, heggenmus,
winterkoning en roodborst beschutting,
nestgelegenheid en voedsel vinden. In de
lente tref je een overvloedige rijkdom aan
voorjaarsbloeiers aan zoals, het lelietje-vandalen, bosanemonen, witte klaverzuring en zelfs
goudveil. De Brede Zeyp kan hierdoor moeiteloos
tippen aan de meest soortenrijke bossen van
Vlaanderen! Dit bos is dankzij het OCMW van
Mechelen in beheer gekomen van Natuurpunt
vzw. In het kader van Lier800 werd hier in 2012
een geboortebos aangeplant.

/

uitroeping tot recreatiegebied kan je er vissen op
de visrijke fortgracht.

KW-linie
De KW-linie is één van de verdedigingslijnen
die net voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd
werden om België te beschermen tegen een
Duitse inval. De linie bestond uit meer dan
400 bunkers en liep dwars door België, van
Koningshooikt tot Waver. Vandaar de naam KWlinie. In het landschap zijn heel wat restanten
zichtbaar. De meeste bunkers werden immers
nooit afgebroken. Niet alle bunkers liggen er
trouwens doelloos bij. Wie een bunker in zijn tuin
heeft, richt hem in als tuinhuis, aardappel- of
wijnkelder. Bunkers zijn ook ideale plekjes voor de
winterslaap van vleermuizen.

Fort van Koningshooikt
Het fort van Koningshooikt werd gebouwd
in 1908 als onderdeel van de tweede grote
verdedigingsgordel van forten rondom
Antwerpen. In tegenstelling tot de eerste, kleinere
verdedigingslinie, dichter bij Antwerpen, is hier
zwaar gevochten. Het domein dat vroeger instond
voor de verdediging van een wereldstad,
heeft nu een recreatief doel gekregen. Sinds de

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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