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Situering Stadsvesten
• 4 km lange groene gordel ten noordwesten 

van het stadscentrum

• 4 deelvesten:
• Begijnenvest
• Davidsvest
• Bergmanvest
• Spuivest

• Omleidingskanaal Nete
(Vlaamse Waterweg NV)



3

Historiek
• “Vesten” refereert naar de oorspronkelijk vestingsmuur, 

de 2de stadsomwalling, uit eerste helft 15 de eeuw.

• Ontstaan van de stad Lier, samenvloeiing Grote en Kleine Nete
• Bloeiende lakennijverheid en veehandel (13e eeuw)

• 1244 >1ste stadsomwalling

• 1426> 2de stadsomwalling

(Braun & Hogenberg, uit Civitates Orbis Terrarum (Keulen 1572-1581))
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Historiek
• 1851 > Eigendom Stad Lier

• Nivelleren wallen
• Afbraak stadspoorten

• 1853 > aanleg park Engelse landschapsstijl
(ontwerp Emmanuel van Cuyck)

• 1860-1862 > graven van Afleidingskanaal Nete

> huidige structuur Stadsvesten
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Sociaal/recreatief
• “Vesten” > wandelpark
• Groene verbinding van zuid naar noord
• Belangrijke sociale en recreatieve functie nabij stadscentrum 
• Zachte recreatie: wandelen, fietsen…
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Natuurwaarden
• “Verbindingsgebied tussen valleien van Kleine en Grote Nete

en de vallei van de Beneden Nete”

• Waardevolle flora:
• Monumentale bomen, 
• Natura 2000 habitattypes
• Oude bosplanten/stinzenplanten

• Bijzonder fauna: 
• (Provinciale Prioritaire Soorten)
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Bouwkundig erfgoed
• Beschermde monumenten
• Inventaris bouwkundig erfgoed
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Beschermd landschap
• “Omleidingskanaal van de Nete en de wandeling”
• Beschermd sinds 31/10/1949
• Omwille van ‘esthetische waarde’
• Behoud van het ‘stadsbeeld’ van Lier
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Erfgoedbeheerplan
• Beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht, 

een archeologische site of een erfgoedlandschap;
• Conform richtlijnen Onroerend Erfgoed;
• https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen

• Visiedocument en werkinstrument;
• Draaiboek voor beheer voor 24 jaar;

• Voordelen goedgekeurd beheerplan:
• Gebiedsgerichte visie en werkinstrument rekening houdende met 

alle erfgoedvormen;
• Geen afzonderlijke toelatingen van OE nodig bij werkzaamheden;
• Onderzoekspremie (historisch, bouwtechnisch, houtig erfgoed…)

• Erfgoedpremie (onderhoudswerken, beheermaatregelen) 
• https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen

https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen


10



11

Bomeninventaris
• Aanleiding opmaak beheerplan > advies boombeheer
• Achterstallig beheer: dood hout, zieke of dode bomen
• 1022 bomen geïnventariseerd/opgemeten
• Resultaten bomeninventaris > rapport bijlage
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Landschap

• Behoud historische structuur
• Structuur met dreven, bomengroepen, paden en open ruimte wordt behouden.

• Open houden/herstellen zichtassen
• Relatie met omliggende landschap/monumenten versterken.

Visie en doelstellingen

IJsvogel
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• Behoud bomenbestand
• Het bomenbestand bestaat uit verschillende soorten, zowel inheemse als 

uitheemse soorten. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt hebben ze een 
belangrijke erfgoedwaarde.

• Aandacht voor oude bomen en veteraanbomen
• Oude bomen hebben een belangrijke historische maar ook ecologische 

waarde. Zo lang mogelijk in stand houden.
• Herwaardering sierbeplanting Begijnhof

• Deze hoge vegetatie verstopt deels de ommuring van het Begijnhof en heeft 
weinig esthetische waarde.

Parkbeplanting (wandeling)

IJsvogel
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• In stand houden en optimaliseren van de Natura 2000 
habitattypes
• In de twee op de Stadsvesten voorkomende habitattypes ‘Ruigte elzenbos 

(Filipendulo-Alnetum)’ en het ‘Beekbegeleidend Vogelkers-essenbos en essen-
Iepenbos’ dienen maatregelen genomen te worden om de marginale vorm 
van vegetatie die er nu aanwezig is te optimaliseren.

• Verwijderen van invasieve exoten
• Deze soorten dienen in de mate van het mogelijk verwijderd te worden of 

alleszins onder controle te worden gehouden.

Bosjes en taludoevers

IJsvogel
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• Behoud en onderhoud bouwkundig erfgoed en elementen 
met cultuurhistorische waarde
• Deze elementen worden op regelmatige basis schoongemaakt en hersteld 

indien nodig. Herstellingen gebeuren steeds met respect voor het 
oorspronkelijke ontwerp of erfgoedwaarde. 
• Restauratie toeristische wegwijzers

Monumenten en parkconstructies

IJsvogel
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• Behoud recreatieve functie
• De Stadsvesten blijft zijn passieve recreatieve functie behouden om te 

wandelen, joggen, de hond uit te laten.
• De Stadsvesten behoudt zijn doorgangsfunctie in de stad voor voetgangers 

en fietsers.

• Aandacht voor educatie
• Momenteel beperkt aanbod.
• Info ontstaansgeschiedenis, oude Heilige Geest molen,

Begijnhof, bijzonder fauna/flora
• Uniforme herkenbare stijl > Pallieterland

Recreatie en educatie

IJsvogel
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Pallieterland
• Landschapspark
• Evenwicht tussen natuur en recreatie
• Verschillende partners:
• Stad Lier
• Regionaal Landschap Rivierenland
• ANB
• Vlaamse Waterweg NV
• Provincie Antwerpen
• PIME
• Bestuur Polder van Lier
• Natuurpunt
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• OE ontsluit goedgekeurd beheerplan 
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1154

IJsvogel

Raadpleging beheerplan

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1154
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