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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 2 tot aan referentienummer 3 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
(2) > (3) - 1,2 KM
Je volgt de vest rechtdoor en komt bij het gebouw van het Spui. De Lierse stadsomwalling dateert uit
de 14de eeuw.
Het elegante gebouwtje van het Spui is van 1508-1516 en werd ontworpen door leden van beroemde
architectenfamilie Keldermans, die ook een rol speelde bij de bouw van de kathedralen van Mechelen
en Antwerpen. Het was een onderdeel van de derde stadsomwalling. Het moest de toevoer van water
uit de Kleine Nete naar het stadscentrum regelen.
Meteen voorbij het Spui verlaat je de vest naar rechts, langs het water. Op een T-splitsing ga je
rechtsaf over een brug. Aan de overkant moet je links langs het water op de Mosdijk.
Op de Mosdijk staan heel wat huizen uit de 16de en 17de eeuw. De gebouwen op het einde aan de
overkant van het water vormen het voormalige klooster van de ‘Engelse Theresianen’. Vanaf de brug
heb je een prachtig doorkijkje naar de Sint-Gummaruskerk.
Aan het einde van de Mosdijk ga je even naar rechts in de Aragonstraat en dan weer linksaf op de
Vismarkt.
Het gebouw van de kunsthumaniora is een voormalige burgerwoning, het Hof van Santhoven. Op de
Vismarkt wordt op donderdagmorgen (behalve in juli en augustus) nog steeds vis verkocht. De mooi
gerestaureerde stadspomp dateert van 1835.
Ter hoogte van de stadspomp ga je rechts naar de overkant van de straat en door een poort in de
Brouwerstraat. Op het einde linksaf langs de achterzijde van het stadhuis (met Toerisme Lier en de
Belforttoren met Beiaard) en verder over de Grote Markt tot juist voor de Hoge Brug (3)
De Nete en een achttal kleine bijstroompjes maakten het nodig om in de stad talrijke bruggetjes te
bouwen. De Hoge Brug was aanvankelijk de oudste stenen brug van de stad. De huidige brug is vrij
recent.
(3) > (4) - 0,9 KM
Je gaat rechtsaf op het Felix Timmermansplein, voorbij het borstbeeld van Timmermans, het
Buildragershuisje en De Fortuin.
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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