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venstresving opp den bratte bakken
mot Renskaugjordene . Den kunne
være en utfordring på holkeføre,
spesielt for bussjåførene.
(Denne strekningen er ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel.)
Fra brua går du tilbake og opp
bakken til Vestsideveien.* Forsiktig
følger du venstre veikant og går
forbi Bilbo. Kryss over til bussholdeplassen. Da kommer du snart inn på
en gangvei som i noen meter følger
den gamle traseen etter Lierbanen.

Turen er forholdsvis kort og inviterer
deg til en fottur i et fint område
der du kommer i nærkontakt med
Lierelva.
Stiens utgangspunkt finner du i
enden av parkeringsplassen ved
Andershaugen. I slynger fører den
ned til elva og inn i en frodig verden med elvebrus og fuglesang.
Snart ser du steinhvelvbrua fra
1915; et imponerende byggverk av
granittblokker, reist i forbindelse
med omleggingen av Drammensbanen til normalsporet bane. I dag
går Ringeriksveien over den.
På venstre side ligger anleggsområdet til Lier Drift Bilbo.

Ved elvekanten rett nedenfor er
det opparbeidet en plass som er
tilrettelagt for funksjonshemmede.
Etter å ha lagt Bilbo bak deg, møter
du en bakke som har forbindelse
til Vestsideveien. Tett ved denne
stikkveien kom den gamle traseen
av hovedveien ned og gikk i rett
linje nordover mot Renskaugdalen.
Ved elvekantens sti litt lenger
framme, finner du ei brygge som
er til bruk for fiskere eller padlere
som legger ut med kano.
Fortsett framover på den gamle
veitraseen, og du kommer til ei
steinsatt veibro over Vellingbekken. Veien videre var lagt i en krapp

Ved Haugestad beundrer du den
flotte bygningen fra 1907. I dag
kjenner vi den spesielt som stedet
der kommunestyret har møtene
og som et hus hvor liunger samles
i hverdag og fest. Men i tidligere år
har en rekke kulturaktiviteter funnet
sted der, aktiviteter som i dag er
historie.
Tidligere har Haugestad også gitt
plass til kommunale kontorer.
I 2003 ble bygningen totalrenovert. Stedet drives av aksjeselskapet
”Fruene Haugestad”.
Statuen på nordsiden er reist til
minne om den utvandrede liergutten Hans Christian Heg som vant
ære og berømmelse i USA. Karrieren endte som oberst og øverstkommanderende for nordstatsregi-

mentet, ”15. Wisconsin Frivillige
regiment”. Han falt i et stort slag
ved elven Chickamauga i staten
Georgia og døde 20. september
1863.
Lier stasjon er endepunktet for turen.
Den ble åpnet i 1872 i forbindelse
med Drammensbanens etablering
og lagt ned i 1973. Vognsettet fra
1970-årene har i perioder vært
brukt til kafeteria.
* Fra steinbrua kan du alternativt
gå opp bakken til krysset Vestsideveien/Bergflødtveien. Følg Bergflødtveien noen meter til du kommer til en bakke på venstre side.
Den leder deg videre gjennom
Østenga og Eikenga-områdene og
tilbake til Lierbyen.

