
Shoppen, lunchen of dineren, pintelieren, cultuur 
opsnuiven, … of gewoon gezellig genieten. 

In Lier hoef je er nooit ver voor te wandelen of 
fietsen. Kom je met de wagen dan parkeer je op 
wandelafstand van het centrum. 

WIST JE DAT JE OP AMPER 600 METER VAN 
HET CENTRUM GRATIS KAN PARKEREN?

Lier 
verrassend dichtbij

Op zoek naar een geschenk? 
Met een Lierse CENTRUMBON zit je altijd goed!
Te koop aan de geschenkbonautomaat op de 
hoek van de Antwerpsestraat en Grote Markt en 
in te wisselen bij meer dan 140 handelaars.
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Wandel en fiets door de stad

De stadsvesten zijn een groene gordel van ongeveer  
4 km rond de stad. Aangenaam om te wandelen, 
fietsen of te ontsnappen aan de stadsdrukte.

In Lier ligt zowat alles op wandelafstand: het kleine, 
gezellige centrum doorkruis je op slechts 20 minuten 
(1,6km). Met de fiets gaat dat uiteraard nog vlotter  
en overal in Lier vind je voldoende fietsenstalling. 

Fiets op de meest veilige manier van en naar Lier met 
de Fietsroutekaart. Deze vind je op www.lier.be
Ook tal van fietsknooppunten leiden je naar de mooi-
ste plekjes in Lier: www.vlaanderen-fietsland.be

Met het openbaar vervoer uit de  
omliggende gemeenten naar lier

Lier is vlot te bereiken met de trein. Wist je dat je op  
een kwartier van Antwerpen naar Lier spoort, net 
zoals Mechelen-Lier?

Het station is gelegen op wandelafstand van het 
stadscentrum: 3 minuten wandelen brengt je in de 
winkelstraat en enkele minuten later sta je op de 
Grote Markt. 

Nog sneller door de stad? Aan het station en aan de 
bushaltes Veemarkt en De Mol kan je een fiets huren 
aan 1 euro per dag bij Blue-bike.

TREIN

Boechout    6 min. 
Mortsel 11 min.
Antwerpen-centraal 15 min.
Nijlen    8 min. 
Berlaar   6 min. 
Heist-op-den-Berg 11 min.
Mechelen 16 min.

BUS
Koningshooikt Schoolstraat     13 min.
Duffel Gemeentehuis  19 min.
Broechem-Van Den Nestlaan   21 min.
Lint Kerk  17 min.
Sint-Katelijne-Waver Kerk  25 min.
Berlaar Dorp  14 min.
Boechout Gemeentehuis  17 min.
Mortsel Kerkstraat   23 min.
Nijlen Kerk  19 min.
Heist-op-den-Berg E.Woutersstraat 33 min.

Vragen over je trein- of busreis?

Op www.delijn.be en www.nmbs.be vind je een handig overzicht.

Parkeren zonder zorgen

Alle centrumparkings liggen op slechts enkele minuten/meters wandelen 
van de Grote Markt en het stadscentrum.

Op een heel aantal parkings parkeer 
je gratis: parking De Mol, parking 
Zaat, parking Wallehof en op par-
king Tramweglei 5 uur gratis (met 
ticket, weekend gratis). Na 19 uur 
parkeer je overal gratis, behalve in 
de ondergrondse parkings.

1 uur parkeren in Lier kost je vaak 
minder dan 1 euro. Een overzicht 
vind je op het plan op de achterkant.

Naar de markt

Zaterdagmarkt: elke zaterdag van 8 tot 13 uur 
op de Grote Markt, het Zimmerplein en in de 
Eikelstraat
 
Groentemarkt: elke maandag, woensdag en 
vrijdag op het Paradeplein van 8 tot 12 uur.

Duivenmarkt: van de 2de zondag van januari 
tot en met het einde van de Paasvakantie, 
telkens van 6 tot 12 uur op de Grote Markt.

Geen fiets? Leen er één: Blue-bike verhuurt 

fietsen aan 1(!) euro per dag. Je pikt de fiets 

op aan het treinstation of aan de randparkings 

De Mol en Veemarkt.  
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Weetje: Aan elke parkeerautomaat kan je een gratis 
ticket nemen voor een half uur parkeren. Ook als je 
slechts een half uur parkeert in parking Dungelhoeff 
(bv bezoek aan het stadskantoor), dan betaal je niets. 
Voor parking Grote Markt geldt hetzelfde wanneer je 
binnen de 20 minuten de parking uitrijdt. Ideaal voor 
die korte boodschappen. 

Elke parking heeft een aantal plaatsen voor personen 
met een handicap. Op www.lier.be (zoek op ‘parkeren 
in Lier’) vind je een overzicht.

Shoppen in Lier

Elke dag, met hoogdagen tijdens Lier Winkel- 
plezier in het voor- en najaar, de soldenperiode 
en de eindejaarsperiode.
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