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IN HET SPOOR  

VAN PALLIETER

regio: Lier, Ranst, Nijlen en Berlaar

startpunt: 
Toerisme Lier, Grote Markt 57,  
2500 Lier

traject: aanlooproute richting 89 - 88  
87 - 86 - 76 - 24 - 23 - 34 - 41 - 32 - 16  
28 - 72 - 49 - 48 - 40 - 30 - 20 - 89 - 31  
27 - 13 - 11 - 89 - centrum

afstand: 56 km

oplaadpunten: 

• Cultuurcentrum De Mol,  
Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier

• Stedelijk Museum Wuyts-Van 
Campen & Baron Caroly, Florent van 
Cauwenberghstraat 14, 2500 Lier

• Timmermans-Opsomermuseum, 
Netelaan 4, 2500 Lier  

• Zimmertoren,  Zimmerplein 18,  
2500 Lier 

• Café Refuge, Zimmerplein 12,  
2500 Lier

• In ‘t Kruisken, Kardinaal Mercierplein 3,  
2500 Lier 

• Marnixhoeve, Jozef Obbers, 
Kesselsesteenweg 99, 2500 Lier 

• Zuster Agnes 
Schapenkoppenstraat 16, 2500 Lier

• Brasserie Tendelhof, Hoenderstraat 
4b, 2560 Kessel

Een stadje om van te snoepen én talloze pittoreske  
plekjes in de buurt. In en om Lier zijn de levensgenieters  
aan het feest. Het decor voor je trip? Stemmige hoekjes 
 in de stad en imposante kastelen aan de Neteboorden.  
Verwennerij onderweg? Van een ambachtelijk appel-
sapje uit de automaat tot een exquis bierhapje op een  
terras. Om Pallieter jaloers te maken …

 Lie
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IN HET SPOOR  

VAN PALLIETER

Domus Silva (49)

Wat een metamorfose: Carlo en Suzy toverden de stal-
len van hun ‘huis in het bos’ om tot luxueuze suites. 
Geniet van heerlijke extraatjes zoals confituur met 
fruit uit eigen boomgaard bij het ontbijt en een bier-
tje ‘Liter van Pallieter’ in de minibar.

Bossen 16, 2500 Koningshooikt 

en www.domussilva.be 

  

Pallieterstad Lier (centrum)

Vergeet voor of na je trip geen wandeling door het stem-
mige Netestadje te maken. Met naast klassiekers als de 
Zimmertoren of het begijnhof aanraders als de groene 
stadsvesten en het heerlijk nostalgische poppenmu-
seum De Kleine Wereld.

Toerisme Lier, tel. 03 800 05 55 en www.toerismelier.be 

Lembi Fruit (86-76)

Een gezonde hap uit een automaat? Toch wel. De 
gekoelde automaten van Lembi Fruit vallen duidelijk in 
de smaak bij fietsers. Open 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. 
Proef van kraakverse appels en peren, appelsap en - in 
het seizoen - aardbeien.

Broechemsesteenweg 130, 2520 Emblem  

en www.lembifruit.be 

Gestel (32-16)

Nauwelijks een zakdoek groot, maar wat een charme. 
Gestel is simpelweg een plaatje. Naast de beschermde 
dorpskern - kerk, schandpaal en gasthof - telt Gestel 
twee fraaie kasteeldomeinen op de Nete-oevers en 

enkele eeuwenoude hoeven. 

Neteboorden (89-31)

Tussen Lier en Duffel maakt de Nete enkele fotogenieke 
kronkels. In het voorjaar zorgen de reuzebalsemienen 
voor een roze kleurenpracht. Ideale plekjes om je pick-
nick boven te halen. Enkele schitterende kastelen maken 
het plaatje compleet.

Brabanderhof (13-11)

Het Brabanderhof vergast je op karnemelk, likeur, advo-
caat en ijs. Allemaal op basis van melk van eigen merries. 
Wie een bijzonder cadeautje meer naar huis wil nemen, 
heeft de keuze uit diverse verzorgingsproducten.

Maaikeneveld 66, 2500 Lier en www.paardenmelk.be 

Hop-tapas in Lier (centrum)

Een terrasje op de Grote Markt, Zimmerplein of Kardi-
naal Mercierplein wordt pas echt bijzonder met een 
selectie hop-tapas op je bord. Stuk voor stuk onweer-
staanbare combinaties van een streekbier met een 
bijbehorend hapje.

Toerisme Lier, tel. 03 800 05 55 en www.toerismelier.be


