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combinatie
centrumgebied landelijk - bos
Station Heist-op-denBerg, 600m tot startbord
(route passeert ook aan
voetgangerstunnel station)

Buurtplek ‘t Werft
Buurtplek ‘t Werft is een creatie
van de gemeente Heistop-den-Berg en Regionaal
Landschap Rivierenland.
Deze groene long binnen het
centrumgebied is ongeveer 2,5
ha groot. Buurtbewoners, de
leerlingen van het nabijgelegen
Heilig-Hartcollege en leden
van de Chiro zijn mee aan
de slag gegaan om op
deze locatie een gezellige,
multifunctionele buurtplek te
creëren. De buurtplek werd
officieel geopend op 5 mei
2021. In Heist-op-den-Berg
kennen vele mensen de
‘t Werft ©Toerisme Gemeente Heist-op-den-Berg
woorden: ‘gaan spelen oep de
plek’, waarbij ‘de plek’ een term
is die wordt gebruik om samen
ergens op een openbare plaats,
in een weide- of bosomgeving af te spreken.

De Averegten
Boshuis, domein Averegten, Hallaar
t Hoekske, Stationsstraat 104, Heist-op-den-Berg
De Kosmonaut, Mechelsesteenweg 12, Heist-opden-Berg

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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De Averegten is een provinciaal groendomein. Het
100 ha grote gebied is eigendom van de provincie
Antwerpen en wordt ook door haar beheerd. Het
domein bestaat zowel uit bossen als open ruimten.
Deze zijn ingericht als picknickweide, dierenweide,
speelzone of natuurgebied.

