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Boomkapel
Typisch voor onze streken zijn de kapelletjes en
kruisen langs wegen, op kruispunten, in velden,
aan hoeves en op dorpspleinen. Vaak staan naast
deze kapelletjes één of meerdere bomen en/of
struiken. Dit houtig erfgoed kreeg doorheen de
geschiedenis een symbolische betekenis
omwille van de relatie tussen de mens, het
landschap en het gebruik hiervan. Men noemt
deze bomen erfgoedbomen of ook wel vrome
bomen.

Overstromingsgebied Duwijkloop
Om wateroverlast te voorkomen, legde de
Provincie Antwerpen samen met stad Lier
en Natuurpunt drie overstromingsgebieden aan
in en rond Lier: de Jutse Plassen (2009, zie Jutse
Plassenpad), de Bogerse Plas langs de Lisperloop
(2012) en het gebied waarlangs je nu wandelt,
Plaslaar langs de Duwijkloop (2012). Dankzij
Plaslaar, een gebied van 8ha groot, zullen de
kelders nabij de ring voortaan droog blijven.
Bovendien werd de waterloop meanderend
heraangelegd en het gebied ecologisch ingericht.
De permanente poelen zijn een thuis
voor tal van waterdieren en –planten. Je kan in dit
gebied ook naar hartenlust wandelen en fietsen.
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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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