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Aarschotsebaan 50,
2590 Berlaar
(Sint-Rumolduskerk)
dorpsrand –
platteland –
trage wegen

4,5 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Lijn 570, 571 en
943 (belbus), halte
Berlaar Heikant Kerk

Schooltuin
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool
te Heikant zetten zich jaarlijks in voor hun
schooltuintje door het onkruid te wieden, te
zaaien, te verzorgen en te oogsten. De school
werkt samen met de lokale Landelijke Gilden.

Knotbomen
Op dit onverhard stukje tussen Heistsebaan en
Lindenweg vind je waardevolle knotbomen. Het
knotten gebeurt meestal op zo’n twee meter
stamhoogte. Door dit regelmatig
terugsnoeien, ontstaat er na verloop van tijd op
de stam een knoestige ‘knot’, vandaar de naam
knotboom. Iedereen kent wel de knotwilg, maar
ook andere bomen kunnen als knotboom
beheerd worden: gewone es, eik, iep, zwarte
populier, haagbeuk, abeel en zwarte els. Het hout
dat geoogst wordt, gebruikte men vroeger om
manden mee te vlechten, als rijshout voor bonen
en erwten en gebundeld in takkenbossen om
de broodovens op te stoken. Een knotboom heeft
bovendien vele holtes die dienen als schuil– en
nestplaatsen voor allerlei dieren zoals, kevers,
vleermuizen, uilen, muizen en insecten. Zo
vormen ze een netwerk van verbindingswegen
voor tal van dieren en planten. Vele van die oude
knotbomen moeten dringend geknot worden,
willen we voorkomen dat ze door het gewicht van
hun eigen takken uiteen worden getrokken.
In samenwerking met Regionaal Landschap

station Melkouwen
(800m)

Rivierenland werden er knotteams opgeleid
die in ruil voor het brandhout het onderhoud van
knotbomen verzekeren!

Leemputten
Tussen de Corsicastraat en Heistraat wandel je
op een Trage Weg bestemd voor nietgemotoriseerd verkeer. Je vindt zulke trage wegen
overal: op het platteland, in de dorpskern,
in een verkaveling of zelfs in de stad. Samen
vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden,
vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden
en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte
weggebruikers graag fietsen en wandelen!

Lindenweg ©Gemeente Berlaar

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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