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Taverne/restaurant waar je het bier 
“Perkament” kan drinken en een 

plaatselijke legende kan lezen.
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De Zimmer
Zimmerplein 18

Refuge
Zimmerplein 12 1

2

2
Stadhuis

Hof van Ringen

Zimmertoren

Kleiputten

Sint-Margarita kerk

Start = Zimmerplein



Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal bij 
Viersel met het bevaarbare deel van de Nete, 
stroomafwaarts  bij Du�el, die even verderop in 
de Rupel uitmondt.  Door het kanaal kunnen 
schepen uit het zuiden of het westen via de 
Schelde ,het Albertkanaal bereiken zonder 
langs Antwerpen te moeten varen.
Het laatste deel werd in gebruik genomen in 
1952.

Lier ligt aan de samenloop van de Grote Nete 
en de Kleine Nete. Zoals Felix Timmermans het 
uitdrukt: "waar de drie kronkelende Nethen een 
zilveren knoop leggen". Stroomafwaarts vanaf 
Lier heet de rivier gewoon Nete of ook wel 
Benedennete. Deze vloeit bij Rumst samen met 
de Dijle en vormt zo de Rupel, die uiteindelijk 
uitmondt in de Zeeschelde. Tot Grobbendonk is 
op de Kleine Nete de getijdenwerking merk-

In 1849 werd het kasteel in Neoklassiek stijl 
gebouwd aan de oevers van de Nete voor de 
familie Berckmans, landeigenaren die ook het 
oude kasteel Isschot in Itegem bezat. 

De gevel met zijn vier kolommen die de drie 
centrale ramen kadreren, is geïnspireerd op het 
paviljoen de Klein Trianon van het kasteel van 
Versailles.

De Binnennete is een afgesloten stuk rivier van 
de Kleine Nete daar waar deze door de binnen-
stad van de stad Lier loopt.
Vroeger was de Binnennete een bevaarbare 
waterloop waarop schepen tot in het centrum 
van de stad voeren om hun lading te lossen. 
Ten noorden van Lier is ze afgesloten door het  
Spuihuis die fungeert als sluis om het 
waterniveau in de binnenstad te regelen.

De Gevangenpoort is het enige restant van de 
5 binnenpoorten van de oudste 
stadsomwalling uit 1375. 

Van de 16 de eeuw tot 1930 deed de poort 
dienst als gevangenis, vandaar ook de huidige 
naam.
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De Zimmertoren met de wonderbaarlijke 
Jubelklok is het bekendste stadsgezicht. 
De oorspronkelijke toren dateert uit de 13e 
eeuw en werd toen Corneliustoren genoemd. 
Hij maakte deel uit van de verdedigingsgordel 
rond de stad.
In 1930  werd de toren omgebouwd samen met 
het Zimmergewijd,  het levenswerk van Louis 
Zimmer.

Monumenten


