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Taverne/restaurant waar je het bier 
“Perkament” kan drinken en een 
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De bouw van de Sint-Gummaruskerk begon in 
1738 en duurde ongeveer 200 jaar. De kerk 
vertoont gotische, barok en rococo karakteris-
tieken en bezit indrukwekkende glasramen. 
In 1496 werd hier het huwelijk van Filips de 
Schone en Johanna van Castilië ingezegend.

Open van Pasen tot 1 november :
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00

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.

Het prinsenpaar Filips en Johanna bracht hun 
eerste huwelijksnacht door in het ‘Hof van 
Santhoven’. Dit huwelijk legt de basis voor een 
meer dan 200 jaar durende verbintenis tussen 
de Zuidelijke Nederlanden en Spanje.
De Lierenaars dromden samen om het paar te 
zien of te horen hoe het huwelijk werd gecon-
sumeerd. In het gedrang stortte echter de 
houten brug in.

Al in de middeleeuwen trokken velen op 
pelgrimstocht naar Compostela. 
Hiervoor was er een “Sint-Jacobsgasthuis” voor 
deze pelgrims die op doortocht waren.
In 1383 richtte de stadsmagistraat naast het 
gasthuis ook de Sint-Jacobskapel op. 
Het pelgrimssymbool van de Sint-Jacobsschelp 
vind je niet toevallig voor de kapel.

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.

Het stadhuis werd in 1740 gebouwd in Brabant-
se rocostijl en vervangt de vroegere lakenhalle. 
Het interieur is weelderig met een imposante 
wenteltrap en mooie plafondschilderingen.

Het gotische belfort is gebouwd in 1369.
De toren staat ymbool voor vrijheid en macht. 
Boven staat een kleine automatische beiaard 
met 23 klokken.

Monumenten


