
Routebeschrijving Centrum

De wandeling start bij de picknickplek aan de Sport-
laan naast de voetgangersbrug over de Durme.
We steken de voetgangersbrug over en slaan op de 
dijk rechtsaf. Dan gaan we onmiddellijk links het 
Aardeken in.
We bereiken het park- en villadomein Verloren Bos 
dat van begin 1900 dateert. Het kasteel en koetshuis 
doen dienst als jeugdvakanti ecentrum. Een curiosum 
is de oude ijskelder rechts van het kasteel die nu 
dienst doet als vleermuizenreservaat.

Op het Aardeken gaan we de eerste ingang van het 
Verloren Bos in en komen rechts het koetshuis en de 
villa tegen. We lopen zo verder terug naar de straat. In 
de bocht gaan we links de Nijverheidstraat in, richti ng 
Stati onsplein.
In deze aangename groene omgeving maken we ken-
nis met enkele kunstwerken van Wybrand Ganzevoort 
en Angelo Scafoglieri.
Voorbij het arboretum en het pompgemaal bereiken 
we een nieuw wooncomplex op de voormalige 
vlasspinnerij-weverij Vandeputt e-Röthlisberger. We 
vervolgen onze weg en slaan links de Koophandel-
straat in. Opmerkelijk in deze straat is de neogoti sche 
huizenrij uit 1906.

We stappen verder in de Prosper Thuysbaertlaan. 
Over de Durme ziet u de neo-classicisti sche gevel 
van de voormalige Academie, nu het gebouw van het 
Stadsmuseum Lokeren dat na een grondige renovati e 
in oktober 2011 opnieuw de deuren opent. We steken 
de Stati onsstraat over, gaan links over de Durmebrug. 
Over de brug slaan we rechtsaf in de Durmelaan. Op 
uw linkerzijde ziet u het postgebouw, ontwerp van 
architect Van Houcke uit 1906.
Een honderdtal meter verder gaan we links in de 
Oude Vismijn.

Een borstbeeld van de Lokerse nachtburgemeester 
“De Fonne” siert dit pleintje waar vroeger de Lokerse 
Feesten en nu jaarlijks de Fonnefeesten in augustus 
plaatsvinden.
We slaan op de Oude Vismijn links af tussen de 2 
horecazaken en bereiken de Groentemarkt met aan 
onze linkerzijde het nieuwe stedelijk administrati ef 
gebouw aansluitend bij het historische stadhuis 
gelegen aan de Markt (1761).
De Markt krijgt in 2011 een grondige renovati ebeurt. 
De stati ge Sint-Laurenti uskerk met zijn 65-meter hoge 
toren en zijn fraai gesculpteerde laat-barokke preek-
stoel uit 1736 zijn meer dan de moeite waard.

Op de Markt wandelen we rechtdoor tot voor de kerk 
en maken het ommetje op het Kerkplein. Dit plein 
wordt ingenomen door enkele imposante gebouwen: 
de bibliotheek en de dekenij uit de jaren 1850 en het 
Cultureel Centrum. Zo komen we uit aan de achter-
zijde van de kerk waar we links afslaan en dan 
rechts de Kerkstraat inwandelen. Bewonder eerst 
nog de gevel van het Sint-Lodewijkscollege met daar 
tegenover het Ryngautmonument aan de kerk.
In de Kerkstraat staan nog verschillende stati ge 
herenwoningen. Voorbij kunstgalerij De Vuyst (te 
bezoeken!) nemen we links de Knokkestraat, 
wandelen deze door en komen zo in de Meersstraat. 
De sociale woonmaatschappij Tuinwijk startt e hier 
in de zesti ger jaren met de bouw van sociale huur-
appartementen.

Op het einde van de Meersstraat nemen we links de 
Koning Albertlaan. We wandelen voorbij het stedelijk 
Kinderopvangcentrum Patjoepelke en de stedelijk 
recreati ezone met atleti ekpisten, het Durmebad, de 
sporthal en het nieuwe eigenti jds jeugd- en sportcen-
trum met polyvalente zalen. Zo komen we terug aan 
ons vertrekpunt aan de Durme.
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         Toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers     
           3,4 km
           Vertrekplaats               Sport -en recreatieterreinen
  Picknickplek       Zwembad-Sporthal - 
  Kasteeldomein - Verloren Bos    Jeugd -en sportcomplex - Atletiekterrein
  Arboreteum      Park Ter Beuken
           Stadsmuseum Lokeren     Station
        Stadhuis
           Sint-Laurentiuskerk 
         Galerij De Vuyst
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Buurt-op-de-been-

wandeling

3,4  
km

Centrum, overal dichtbij en toch 
temidden van het groen

Wie in het stadscentrum van Lokeren rond-
wandelt stelt vast dat hij nooit ver van het groen 
verwijderd is. Openbare parken liggen in een 
gordel rond de stadskern. De Durme die in het 
verleden een paar rechtt rekkingen onderging 
om de verzanding tegen te gaan, trekt hier een 
spoor van blauw door het vele groen.

Tot diep in de 20ste eeuw was de Durme de 
belangrijkste verkeersader om goederen de 
stad binnen te brengen. De vergunning die door 
Keizer Karel in 1555 werd uitgereikt om hier een 
wekelijkse markt te organiseren, liet Lokeren 
tot grote bloei komen. Vanaf het midden van 
de 19de eeuw kende de andere zijde van de 
Durme een ontwikkeling door de bouw van twee 
treinstati ons. In dit gedeelte verrezen stati ge 
herenwoningen en groene parkvilla’s. In de jaren 
’70-’80 kocht het Stadsbestuur verschillende van 
deze villa’s met hun bijhorend domein en richtt e 
deze in tot openbare parken: park Ter Beuken, 
park Verloren Bos, Villa Geurts.

In de stadskern staan heel wat gebouwen die 
een klassering kregen als monument.  Naast de 
monumentale gebouwen komen er ook vele 
moderne woningen, appartementsblokken en 
gerenoveerde woningen bij. Het is immers aan-
genaam wonen in het midden van zo’n groene 
stad met vele winkels en horecazaken in de 
buurt.

Weldra is de stadskern  nog een ruime woon-
uitbreiding rijker. Op de voormalige site van de haar-
snijderij Hoedhaar komt een stadsvernieuwingsproject 
waarbij ook het zuiden van de stadskern dan een park 
krijgt. Hoedhaar zal een aantrekkelijke woonsite wor-
den met zo’n 250 nieuwe gevarieerde wooneenheden 
en een groot park. 

De Buurt-op-de-beenwandelingen en de picknickplek-
ken in de 12 buurten van Lokeren zijn een initi ati ef van 
het Stadsbestuur, Infopunt Toerisme, dienst Commu-
nicati e en Stadspromoti e in samenwerking met de pe-
ters en meters van de picknickplekken, VVV-toerisme 
en de stadsgidsen.

Infopunt Toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren, 
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

Uitgave 2011 v.u. Sabine Van Rysselberghe,
Kleine Dam 31, 9160 Lokeren

Cantate 
voor een beiaard
Cecile Van Camp – Lokeren 2011

Zon schittert op daken.
Een ochtend vol zomer.
Het Hooglied
de beiaard bespeelt de stad.
Een stortvloed van klanken
walst over het water.
Straten en pleinen.
Tuin en terras.
 
 
Cantate, een deuntje
Bach, Scarlatti.
De beiaard betovert
sprankelend licht.
Muziek valt in fl arden.
In snippers confetti.
De rivier neemt ze mee.
Naar een eindloos gedicht.

Centrum 


