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Mariakapel, Spreet
57, Koningshooikt,
2500 Lier
Natuurgebied
– natuurleerpad rolstoelvriendelijk

6,3 km
parkeren mogelijk op Parking
De Laag aan het startpunt
(opgelet: tijdens weekdagen is
parkeerschijf verplicht!)

Lijn 560 561, 569, 570,
571 en 943 (belbus), halte
Koningshooikt Kerk (150m
wandelen tot startpunt)

Kerkgeschiedenis en folklore
Aan de start in het dorp loop je langs
enkele historische monumenten zoals de grafzerk
van de familie Geelhand, de vroegere bewoners
van het kasteel van Koningshooikt. Dit kruis staat
naast de Sint-Jan Evangelistenkerk waar sinds de
16e eeuw het beeld van Sint-Antonius, vader
van het kloosterleven, wordt aanbeden. In
Koningshooikt wordt op 17 januari (als die dag
op een zondag valt ofwel de zondag erna) het
relikwie vereerd. Volgens de folklore worden er
dan na de mis, voor de kerk,
per opbod varkenskoppen
verkocht!

/

• De wandeling is
toegankelijk voor
rolstoelwagens met hulp
of kinderwagens. Op
moeilijk toegankelijke
plaatsen werd er wel een
‘rolstoelvariant’ voorzien.
Hiervoor volg je de
pijlen met daaronder het
rolstoelbordje.
• honden dienen
aangelijnd te zijn

en huizen staan nog steeds in het collectieve
geheugen van de buurt gegrift. De
retentiezone is 11 hectare en 30 are groot en kan
60.000 kubieke meter water opvangen, ofwel
12 voetbalvelden waarop 1 meter water staat.
Naast bescherming tegen wateroverlast biedt de
retentiezone ‘Jutse Plassen’ ook ruimte aan nieuwe
natuur. Iedereen is hier van harte welkom, maar
hondenbezitters vragen we met aandrang om
het wandelplezier niet te bederven: drop het zakje
in het vuilbakje!

Jutse Plassen
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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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Met de aanleg van de
retentiezone ’De Jutse
Plassen’ heeft de provincie in
2006 met steun van Europa
een belangrijke maatregel
genomen om Koningshooikt te
beschermen tegen
overstromingen van de
Itterbeek. Langdurige en
hevige neerslag deed in
september 1998 immers
meerdere woonwijken in
Koningshooikt
overstromen en beelden
van ondergelopen straten

