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

parking aan
retentiebekken Jutse
Plassen, Putsesteenweg,
Koningshooikt, 2500 Lier

6,3 km
parkeren mogelijk aan
het startpunt

hoeves –
erfgoed –
platteland
Lijn 571 en 943 (belbus),
halte Koningshooikt
Beek

Pauwenberghoeve
Links van de weg kan je de 14e eeuwse
Pauwenberghoeve bewonderen. De hoeve was
eigendom van de Orde van de Ridders-Monniken
van Pitsemburg (Mechelen). Gilles I Berthout
trad er in na zijn kruistocht naar Jeruzalem.

Stombaarshoek
Stombaarshoek is reeds eeuwenlang een mooie
dreef, een ideale habitat voor steenuiltjes die
vanuit de boomtoppen de weiden en velden
kunnen bespieden. Aan
het einde van de bomenrij
aan de rechterzijde groeit
bovendien hop, gebruikt voor
het brouwen van bier. Deze
kruidachtige plant sterft ieder
jaar af tot op de grond en
groeit de volgende lente weer
helemaal op tot een lengte
van 5-7m!

/

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.
Wist je dat?
De buurt voorbij Stombaarshoek ‘de boefkes’
heet? Niemand weet echter hoe deze naam is
ontstaan, maar als je je fantasie gebruikt kan je zelf
wel een mogelijke verklaring bedenken, niet?

Voetweg 49

Jutse Plassen ©Toerisme Provincie Antwerpen (Jesse Willems)

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

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

