eide

Wandelgebied Pallieterland
32

31
32

29

ST. JANSPAD

Goor

Schriek

Verdronken Vors

Grootlo
98

GR-pad

brouwerij

toeristisch infokantoor

monument

knooppunten

drinkwaterfontein

gevaarlijke oversteek

watermolen

natuurdomein

uitkijktoren

kerk

windmolen

provinciegrens

uitzichtpunt

basiliek

bezoekerscentrum

gemeentegrens

attractie

kapel

hoeve

spoorweg met station

recreatiedomein

abdij

fort

waterbus halte

opstapplaats boottocht

kasteel

fietspunt

fruitverkoop

jachthaven

begijnhof

streekproducten

veerboot

museum

ST. JANSPAD

32

32

niet geschikt voor
kinderwagens en
rolstoelen

Parochiecentrum,
Leo
Kempenaersstraat
26, 2223 Schriek

natuurgebieden –
knoteiken – oude
miswegen

9,7 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Lijn 520, 527, 529 en
931 (belbus), halte
Schriek Kerk

Putte-bossen
De Puttebossen is een waterrijk natuurgebied
in Schriek en een echt pareltje in het dorp. Dit
broekbos is een natuurlijk geëvolueerd bos met
eiken, elzen en wilgen. Afwateringsgrachten,
vele kruiden en struiken zorgen voor het unieke
karakter.

Verdronken Vors
De natte en vruchtbare grond van dit gebied
ontstond door de jaarlijkse overstromingen van de
grachten en beken in de winter, met het typische
beemdenlandschap als gevolg. De vruchtbare
akkers zijn omzoomd met knoteiken. Van deze
waardevolle bomen zijn nog een aantal zeer
oude exemplaren
bewaard
gebleven. Naast
de weg treffen we
waterminnende
planten aan zoals
moerasspirea,
smeerwortel en
gele lis.

Bollobos

/

Als je even halt houdt en rondkijkt, bemerk je
het kenmerkend landschap van een agrarische
gemeente met vruchtbare akkers. Je ziet
geleidelijk de overgang van de vruchtbare
Groentestreek naar de armere zandige Kempen.
Een voorbeeld van de zandige kempengrond met
heideplanten zijn de Bollobossen.

Tramlei
In Grootlo kom je langs de vroegere trambedding
(Tramlei) van de lijn Werchter - Putte - Lier. Dit is
nu een autovrije wandel- en fietsweg naast een
beek vol leven. Naast eendenkroos, waterviolier en
grote waterweegbree leven in het water larven
van de waterjuffer en steekmug, haftenlarven,
bootsmannetjes, poelslakken en stekelbaarsjes.

café De Vitesseduif, Kapelstraat 44, Grootlo
café ‘t Bierpotteke, Leo Kempenaersstraat
29, Schriek
café De Nieuwe Loeter, Leo
Kempenaersstraat 62, Schriek

Tijdens de
wandeling wandel
je regelmatig langs
oude ‘miswegen’.

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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