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Aangepast schoeisel
bij nat weer. Niet
toegankelijk voor
kinderwagens of
rolstoelgebruikers

Peulisstraat 43-43A,
2580 Putte
(aan de kerk)

10,2 km
Parkeergelegenheid
aan de kerk van
Peulis

natuur – bossen –
platteland
Lijn 512, 520 en 931
(belbus), halte Putte
Peulis Kerk

Grot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Op de hoek van de Groenstraat en de
Slameuterstraat staat de Grot van O.-L.-Vrouw
van Lourdes. Ze werd in opdracht van pastoor
Wendelen gebouwd uit dank voor de behouden
thuiskomst van alle soldaten
uit Peulis na WO I. Ze werd
plechtig ingewijd op 8
augustus 1920 en groeide uit
tot een ware bidplaats.

/

‘eitjesbepleistering’, een ruwe oneffen
bepleistering waardoor de bunker een natuurlijker
uiterlijk kreeg en beter opging in zijn omgeving.
Meer informatie: www.kwlinie.be.
Wist je dat?

KW-linie
Her en der in Peulis bemerk je
bunkers of restanten van de
ijzeren muur of de antitanklinie
Koningshooikt-Waver (KWlinie; zie ook Bunkerpad
te Koningshooikt). De KWlinie bestaat uit een grote
variatie aan bunkers met een
nagenoeg uniek bouwplan,
strategisch aangepast aan hun
Sint Jacobsvlinder rups ©Toerisme Provincie Antwerpen ‘van de Noort Sigrid)
ligging. Het is dus onmogelijk
om twee volledig identieke
gevechtsbunkers te vinden.
Niet alleen het bouwplan,
maar ook de camouflage van een bunker kan
sterk verschillen: er werden speciale technieken
gebruikt zoals het metsen van een bakstenen
muur rond de bunker, lichtgroene beschildering of
zelfs

De herkomst van de
naam Peulis onzeker is.
Enerzijds wordt gedacht
aan een vervorming van
de familienaam Poli, een
Mechelaar die rond 1200
eigenaar was van het
grootste deel van het huidige
Peulis. Anderzijds denkt men
dat het afgeleid is van het
woord paalt of peulte (Latijn:
palus) wat oeras of laag
gelegen stuk grond betekent.

Bloemen langs Apollioniapad ©Gemeente Putte

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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