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niet toegankelijk voor
kinderwagens of
rolstoelgebruikers

Beerzelplein 13,
2580 Putte

8,2 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

natuur – erfgoed platteland
Lijn 510, 511, 931 en
934 (belbus), halte
Beerzel Kerk

Pelgrimshof
In de Perendreef, tussen het groene en landelijke
decor van het grensgebied van Beerzel en Heistop-den-Berg, ligt het landhuis “Ter Speelbergen”.
Deze hoeve werd gebouwd volgens de typische
Kempische bouwstijl door wijlen dr. Jozef Weyns,
de grondlegger en eerste conservator van het
openluchtmuseum Bokrijk. De vzw Kempens
Landschap verwierf het domein Ter Speelbergen
in 2006. Zo werd het publieke karakter van de site
verzekerd. Ter Speelbergen
wordt omgeven door
een mooi stukje natuur.
In de tuin bevinden zich
17 hoogstamfruitbomen,
verschillende
plantenvariëteiten en de
geboortebomen van de
kinderen van Jozef Weyns.
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overblijfselen van een oude tertiaire grondlaag
ontstaan door afzettingen van de zee. Vroeger
was Beerzelberg beplant met 27 dreven, die
allen uitgaven op een toren of een molen. In 1906
werden al die mooie bomen gekapt omwille
van brandhout voor de strenge winter. Vandaag
vinden we er een typische vegetatie van arme,
droge zandgronden terug zoals struikheide,
brem en pijpenstrootje. In het zand leven de
“Bjeizelse brekken”, een grote mierensoort, steeds
zeldzamere zandbijen en solitaire insecten..

Beerzelberg

Beerzelberg © 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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Beerzelberg is met zijn
hoogte van 51,6 meter het
hoogste punt van de
provincie Antwerpen. Het
is samen met de berg van
Heist-op-den-Berg en de
Putse Ixenheuvel één van
de drie getuigenheuvels
uit het zuidelijk deel van de
provincie. Deze heuvels zijn

