Stadswandeling LIER
Lier: stadswandeling met een groene rand
Lier heeft veel meer te bieden dan lekkere vlaaikes, prachtige
kant van bijzondere makelij, en een eigen bier onder de naam
Caves. Een stadswandeling zal je daarvan overtuigen. Tijdens
je tocht langs de Lierse bezienswaardigheden stel je ook vast
dat de winkelstraten nog behoorlijk wat lokale
middenstanders tellen, met andere woorden dat het
shoppingaanbod niet zo uniform is als op tal van andere
plaatsen. Het tweede deel van het traject loopt langs de
groene stadsrand, vooral heerlijk in de seizoenen dat alles in
bloei staat.
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Afstand: 3,4 km
Vertrek en einde: station Lier
Parking aan het station is voortaan betalend.
GPS-coördianten: N 51° 08’ 7” E 004°33’31”
Gratis parkeren kan op Parking De Mol (CC),
Aarschotsesteenweg 2, met 423 plaatsen, op tien minuten van het Zimmerplein zie kaart.
GPS-coördianten: N 51° 07’ 31.12” E 004°34’23.60”
Bewegwijzering: geen

> Legende:

= wegwijzer

= bezienswaardigheid

Routebeschrijving
Het station van Lier staat in exacte verhouding tot het stadje, klein en knus. Het gepleisterde en wit geschilderde
stationsgebouw is als monument beschermd. Op een bord aan de voorgevel kun je lezen dat hier op 23 april 1855 de eerste
trein reed.
Met de rug naar het station van Lier wandel je schuin links naar en door de straat die het moet stellen met de naam
Leopoldplein. Over de Afleidingsvaart bereik je de Antwerpsestraat, een winkelstraat met ook nog bekoorlijk wat lokale
middenstanders. Rechtdoor leidt de route naar de Grote Markt, waar Toerisme Lier gehuisvest is in een gebouw achter het
Stadhuis, wellicht tot na de restauratie. Je verlaat het plein via de overstaande hoek.
Het Stadhuis annex belfort beheerst al eeuwenlang de Grote
Markt. Tot in de 15de eeuw deed het stadhuis dienst als lakenhalle,
maar die functie werd toen overgebracht naar het Vleeshuis (links
achter het stadhuis). Het huidige uitzicht dateert grotendeels van
1740, toen er een grondige verbouwing in rococostijl plaatsgreep.
Het meest bijzondere onderdeel van het stadhuis is de prachtige
eiken wenteltrap in de hal. Ook de raadszaal met zijn fraaie
beschilderde plafond is beslist een bezoek waard. Het bijhorende
belfort is nog ouder, het dateert uit 1369.Nu huist er een
automatische beiaard.
Winters detail bij de Grote Markt is dat hier jaarlijks tijdens de
Kerstperiode “In ’t Zeemeerminneke” heropgebouwd wordt, een
huisje uit een verhaal van Felix Timmermans. Het gebouwtje doet
dienst als een lokale versie van de Kerststal, maar het zijn alleen
maar de twee schappen die herinneren aan “de echte”.

Copyright AT-Europe bvba – www.reisroutes.be – AM/ GVDV / PV – update: 2018

-1-

Stadswandeling LIER
Pas bij de brug over de Kleine Nete verandert ook de straatnaam: je bent nu in
de Rechtestraat, die ook nog behoorlijk voorzien is van winkels en horeca. De
imposante Sint-Gummaruskerk duikt voor je op. Je loopt haar naar links voorbij,
zodat je ook nog de Sint-Pieterskapel kunt aandoen. Let even op de oude
waterpomp op het pleintje voor je aan het begin van de Heilige Geeststraat. Nog
even stap je rechtdoor in de Berlaarsestraat en dan kun je verder om de kerk heen
naar het Kardinaal Mercierplein. Op het nummer 8 vind je hier de Deense Poort.
Toen men in 1378 aan de bouw van de
Sint-Gummaruskerk begon besefte niemand dat het werk twee eeuwen zou aanslepen,
vandaar ook de verschillende bouwstijlen in het eindresultaat: van onder naar boven
achtereenvolgens gotisch, barok en rococo. Op dezelfde plaats stond voorheen al een
Romaanse kerk. De meest opmerkelijke kunstwerken in dit gebedshuis zijn de
eeuwenoude glasramen, waarvan sommige dateren uit de 16de eeuw. Eveneens te
bewonderen is het opvallende koordoksaal uit de 16de eeuw.
De wandeling voert je tussen de Sint-Gummaruskerk en de Sint-Pieterskapel. Deze
Romaanse kapel dateert oorspronkelijk van rond 1225, toen ze in de plaats kwam van
een houten kerkje uit de 8ste eeuw. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kapel in 1922 heropgebouwd.
Hier rustte ooit Sint-Gummarus: zijn lege graf bevindt zich achter het altaar.
De Deense Poort is al wat rest van het “Hof van Denemarken”. De Deense koning Christiaan II, die van zijn troon was
gezet, verbleef hier een zestal jaren in ballingschap was in de 16de eeuw. Naar verluidt konden de Lierenaars het goed vinden
met hem, maar die wisten dan ook niet dat deze adellijke schoonbroer van keizer Karel bekend staat als “Christiaan de Tiran”,
omwille van een bloedbad dat hij aanrichtte in Stockholm.
Op het Kardinaal Mercierplein, voor het gebouw van Archief & Bibliotheek,
mag je links in de Deensestraat. Kijk even naar het kleine, meer hedendaagse
kunstwerk dat Sint-Gummarus uitbeeldt. Aan de wegsplitsing met de Kloosterstraat
volg je deze naar links. Bij de Volmolenstraat ga je naar rechts, onder meer voorbij
een rij oudere, crèmekleurige huizen en “In den Peep”.
Als je over de Sint-Jansbrug naar het Zimmerplein stapt, dan moet je net na de
Zimmertoren onmiddellijk links in de Schapekoppenstraat. Op de oever van de
Kleine Nete houdt altijd een herder de wacht bij een kleine kudde schapen: het
Schapenkoppenmonument. Eventueel kan je nog voor de Sint-Jansbrug een eindje naar links wandelen voor een bezoek aan
het Timmermans-Opsomerhuis in de Netelaan. Mocht je, eveneens buiten het traject van deze wandelroute, naar de overzijde
van het Zimmerplein wandelen, dan tref je daar de Gevangenenpoort.
In de Zimmertoren wordt het levenswerk tentoongesteld van Louis Zimmer
(1888-1970), ooit de knapste kop van de stad. Deze toren uit de 14de eeuw, een
onderdeel van de eerste stadsomwalling, werd in 1930 omgebouwd om de
“Astronomische Studio” en enkele klokken van Louis Zimmer onder te brengen. De
bewegingen in ons zonnestelsel, inclusief de aswentelingen van planeten, worden
getoond in deze “Astronomische Studio”. De bekendste klok in de toren is de
“Wonderklok”, waarin de tijd op diverse wijzen wordt voorgesteld.
Het Schapenkoppenmonument verwijst naar
een legende uit de 14de eeuw. Toen zou Hertog Jan II aan de stad een beloning voorgesteld
hebben als dank voor de hulp in zijn oorlog met de Mechelaars. De Lierenaars mochten toen
kiezen tussen een veemarkt en een universiteit. Omwille van de verwachte belastingsinkomsten
koos het stadsbestuur voor de veemarkt. De universiteit kwam er wat later in Leuven …
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In het Timmermans-Opsomerhuis is er aandacht voor leven en werk van
enkele belangrijke Lierse figuren op cultureel vlak: auteur Felix Timmermans,
kunstschilder Isidoor Opsomer, kunstsmid Louis Van Boeckel, dirigent en componist
Renaat Veremans, architect en kunstschilder Flor Van Reeth en auteur Anton
Bergmann.
In
1375
maakte
de
Gevangenenpoort deel uit van de
stadsomwalling, toen weliswaar onder
de naam Eeckelpoort. Pas vanaf de 16de eeuw (en tot in 1930) werden er
gevangenen opgesloten. Rond 1728 werd deze poort deels verbouwd in
classicistische stijl.
Enkele stappen verder wandel je rechts het Begijnhof binnen, door een grote
poort naar de Wezenstraat. Onmiddellijk rechts maak je een rondje omheen de
verstilde Kalvarieberg en je volgt dan weer de Wezenstraat. Links stap je in de Sinte-Margarethastraat, maar na enkele
tientallen passen ben je op het Oud-Kerkhof, waar de Sint-Margarethakerk staat. Onze route leid je kriskras langsheen de
mooiste hoekjes van het Begijnhof: links in de Pompstraat, rechts in de Grachtstraat, rechts in de Hellestraat en tenslotte links
weer in de Sint-Margarthastraat. Al deze straatnamen vertellen iets over het verleden; oud-kerkhof, pomp en gracht zijn
duidelijke verwijzingen. De naam Hellestraat kan dubbel begrepen worden: ofwel een waarschuwing voor de hel, ofwel
gebeurden hier zaken die eerder in de hel dan in een begijnhof thuis hoorden…
In 1258 werd het Begijnhof gesticht onder impuls van enkele rijke weduwen en
ongehuwde vrouwen. Verspreid over 11 straatjes staan er 162 huisjes in uiteenlopende
toestand van bewaring. Samen met de andere Vlaamse begijnhoven werd ook dat van Lier
in 1998 erkend als Werelderfgoed van de UNESCO. De begijnhofkerk is toegewijd aan de
H. Margaretha van Antiochië, patrones van het begijnhof. Na de inwijding in 1671 duurde
het nog een eeuw eer de kerk helemaal voltooid was, vandaar ook het verschil in stijl
tussen kerk (barok) en klokkentoren (rococo). Kijk ook even naar de torenuurwerken: de
enige wijzer duidt alleen het uur aan.
Op het einde van de Sinte-Margarethastraat verlaat je het Begijnhof via een
wandelpad naar rechts, de Stadswandeling, over de vesten. Blijf dit aangename, in het
groen ingebedde pad volgen met de Afleidingsvaart steeds links van je. Het stadscentrum
is vlakbij en toch heb je al zicht op het omgevende platteland. Je wandelpad kruist de
Mechelsestraat en duikt dan terug onder in het groen.
Lier wordt volledig omgeven door “vesten”, een 5 km lange groene rand,
langsheen de Afleidingsvaart, de Kleine en de Grote Nete. Waar nu deze vesten zijn,
lag ooit de tweede stadsomwalling. Ze vormen een ideaal traject voor wie op zoek is
naar nog meer wandelgenot in een heerlijke omgeving.
Pas bij het kruispunt dat naar de Antwerpsestraat voert, aan de Antwerpse
poort, verlaat je dit groene decor. Wandel naar links over het Leopoldplein weer
naar het station van Lier.
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