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kinderwagens en
rolstoelgebruikers
met hulp

Zimmerplein, 2500 Lier
(naast Zimmermuseum)

10 km
Gratis parking CC De
Mol (600m) of betalende
ondergrondse parking Florent
Van Cauwenberghstraat (350m)

geschiedenis polders - Netedijken
Lijn 1, 90, 130, 131, 132, 135,
150, 151, 152, 153, 154, 297,
422, 428, 550, 555, 556, 560,
561, 569, 570, 571, 947 en
948, halte Lier Markt

Hof van Ringen
De familie Berckmans-Van den Brande gaf
in 1849 opdracht tot de bouw van het Hof
van Ringen. Het is een typisch voorbeeld van
een zogenaamde Palladiaanse villa: een zeer
eenvoudige en harmonieuze bouwstijl
als reactie op de weelderige barokstijl. Het hof
zelf herbergt een grote rijkdom aan flora en een
verscheidenheid aan zowel inheemse als
uitheemse loofboomsoorten. De meeste bomen
hebben echter geleden onder de beschietingen
van de slag om de Nete tijdens WO I. Daarom
werd het park voor en naast het kasteel in 1997
heraangelegd onder leiding van de vermaarde
tuin –en landschapsarchitect Erik Dhont uit
Brussel.

1.1km van het station
Lier

Wist je dat?
Het kleinst straatje van Lier, ‘Het Hemdsmouwken’
zich in het begijnhof bevindt, vooraan slechts
98 centimeter breed is en dienst deed als
brandstraatje?

Horeca
Zimmerplein en Schapekoppenstraat

Begijnhof

Schapekoppen ©Toerisme Provincie Antwerpen

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.

iconen: Flaticon.com

Het begijnhof in Lier was vroeger een besloten hof
waar weduwen en ongehuwde vrouwen (de
begijntjes) een religieus geïnspireerd, maar
zelfstandig leven leidden. De begijntjes voorzagen
in hun levensonderhoud door te weven, kant te
maken of te borduren. Ze legden de gelofte van
zuiverheid en gehoorzaamheid af, maar niet
van armoede. Op elk moment konden ze het
begijnhof verlaten. In 1994 stierf zuster Agnes,
het laatste Lierse begijntje. Het begijnhof
van Lier werd in 1998 opgenomen op de
werelderfgoedlijst van UNESCO.

