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Rozen, gezellige groene buurt in het 
oosten

De Rozen was een wat afgezonderde buitenwijk 
van Lokeren die tot diep in de middeleeuwen 
met het centrum enkel verbonden was door een 
veer.
In 1754, na de rechttrekking van de Durme, werd 
er een nieuwe brug gelegd, die na de aanleg van 
de brug naar het station in het centrum in 1847, 
“de oude brug” werd genoemd.

Vandaag bevat de buurt “Rozen” heel wat meer 
dan enkel de Rozenstraat. Verschillende buurtge-
meenschappen liggen samen in deze meest 
oostelijke hoek van Lokeren.
Er is de buurt Bospark waar heel wat jonge 
gezinnen zich vestigden vanaf het einde van de 
jaren zestig in en rond de “vogelwijk”.
In de buurt Molsbergen liggen groen, woonhui-
zen en KMO-zone E17-2 zusterlijk bij elkaar.
In de buurt van d’Oude Brug zijn gelukkig nog 
heel wat handelszaken en cafés gevestigd. Het 
vroegere stedelijke slachthuis –nu een privébe-
drijf- zorgde in deze buurt vanaf de jaren ’50 
voor heel wat bedrijvigheid.
Hoewel deze buurten zeer verscheiden zijn, 
hebben ze toch alle één ding gemeen: Feesten 
kunnen ze als de beste!

Een bezoek aan de begraafplaatsen op d’Oude 
Brug is een versteende les in Lokerse geschiede-
nis: merkwaardige grafopschriften, familie-
grafkelders en  indrukwekkende monumenten 
vertellen heel wat over de Lokerse samenleving.

Opmerkelijk is dat ook deze Lokerse buurt zoveel 
groen bezit: het stedelijk Bospark, de stedelijke 

Nachtegaalterreinen, de landelijke Groenstraat, het 
natuurreservaat Molsbroek, het stedelijk 
natuurgebied de Buylaersmeersen en de achterzijde 
van het stedelijk domein Verloren Bos.

Foto: Molsbergenkermis 1951- “Twee emmertjes water 
halen” Uit de verzameling Stedelijk Museum Lokeren

De Buurt-op-de-beenwandelingen en de picknickplek-
ken in de 12 buurten van Lokeren zijn een initiatief van 
het Stadsbestuur, Infopunt Toerisme, dienst Commu-
nicatie en Stadspromotie in samenwerking met de pe-
ters en meters van de picknickplekken, VVV-toerisme 
en de stadsgidsen.

Foto achtergrond: Michaël Crapoen

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

Ambrozijn
Cecile Van Camp – Lokeren 2011

 Het ochtendlicht daagt.
Het Molsbroek ontwaakt.
Over Rozen marcheert de Kabouterfanfare.
Patjoepel voorop
in rood bombazijn.
Met zijn allen op weg
naar het Nachtegaalplein.
 
Het tjilpt en kwettert 
in heesters en hagen.
Het schettert en swingt
in struiken en tuin.
Er parelen trillers uit kristallen kelen.
De zon breekt door takken
in kantwerk, ragfijn.
 
Het roffelt en stottert
in park en bomen.
Het kirt en het koert
‘t is een lied dat nooit klaagt.
Het twinkelend gefluit duurt tot diep in de 
avond.
Als in een geur van jasmijn
de dag vervaagt.
 
‘t  Zijn lijsters en merels, mussen en mezen.
Spechten en sijsjes, ‘t is de leeuwerik klein.
Het is als fluweel, balsem voor zielen.
Het is een bron van leven,
een kelk ambrozijn.
 
ambrozijn=godendrank
bombazijn=geweven stof van linnen en katoen

Rozen 



Routebeschrijving Rozen

We vertrekken aan de picknicplek aan de Nachtegaal-
laan. 
 

Met de rug naar de picknickbank vertrekken we links 
in de Nachtegaallaan. We slaan af in de derde straat 
rechts, de Vinkstraat. Hier wandelen we het wandel-
steegje links in tussen nummer 20 en 22. Zo komen 
we aan het uiteinde van de Geuzenberg.
We wandelen tot aan het begin van de Geuzenberg 
en slaan rechtsaf op de Oude Heerweg. We steken de 
Rozenstraat over (opgelet!) en komen zo in de lande-
lijke Groenstraat waar tussen de nieuwe woningen af 
en toe nog een mooi gerestaureerde oude hoeve te 
bespeuren valt.
Op het einde van de Groenstraat steken we de Waas-
munsterbaan over (opgelet!) en wandelen de dijk van 
het Molsbroek op.
Het Europese natuurreservaat Molsbroek is een nat-
uurdomein van 80ha met een grote moerasvlakte, 
open water, brede rietvelden, ruime natuurweiden, 
elzen- en populierenbosjes. Dit planten- en vogel-
paradijs wordt beheerd door vzw Durme.
Op de dijk wandelen we het eerste straatje rechts de 
dijk af en komen zo op de Oude Baan.

Hier gaan we naar links. Op het einde van dit straatje 
steken we – aan het zebrapad  –  de Oude Bruglaan 
over en wandelen de Bleekmeersstraat in.

De begraafplaats aan de Oude Bruglaan kwam in 
dienst in 1828. Na WOII werd aanpalend een nieuwe 
begraafplaats aangelegd aan de Bleekmeersstraat, op 
de plaats van het vroegere oorlogshechteniskamp. Op 
een deel van dit terrein wordt nu ook een school van 
de Zusters van Liefde opgetrokken.

In de Bleekmeersstraat slaan we links de veldweg in 
naar het natuurreservaat de Buylaersmeersen.
In de bleekmeersen aan de Durme werd het linnen dat 
van heinde en ver naar Lokeren werd verscheept, mooi 
wit gebleekt
We volgen de aarden veldweg en slaan aan de 
kruising linksaf en komen uit naast de Durmedijk. We 
gaan hier naar rechts en komen zo aan het natuurleer-
pad dat in de Buylaers werd aangelegd. 

Aan bordje 14 “Begrazen of maaien” slaan we rechtsaf 
en volgen de weg tot we in het bos naar rechts gaan. 
Volg dit pad tot op het einde van het bos.

Zo kom je in de Snepstraat. We wandelen eventjes 
naar links en gaan het Bospark in en houden het 
buitenste wandelpad aan.
Het Bospark is een gezinspark met een speeltuin, een 
fit-o-meter, sportterreinen, een visvijver, een dieren-
park en een kruidentuin. Het maakt deel uit van de 
parkengordel rond het centrum van Lokeren.
We wandelen voorbij het vroegere Parkhotel aan onze 
linkerkant en komen zo aan de visvijver Joos. Hier 
gaan we links en wandelen rond de vijver. Zo komen 
we terug aan ons vertrekpunt, de picknickplek op het 
stedelijk sport- en recreatiepark aan de Nachtegaal-
laan.
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         Toegankelijk voor kinderwagens     
            6 km
          Nachtegaalplein
            Picknickplek - start
    Speeltuin
    Sportterreinen
          Molsbroek
          Slachthuis
          School Zusters van Liefde 
          Begraafplaats
          Buylaers
          Verloren Bos
           Bospark speeltuin - dierenpark
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