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F ijn dat je onze folder in handen hebt!

Dat wil zeggen dat je én sportief bent én
ons Lokers ‘duurzaam’ aanbod wil
verkennen. We hopen via deze Veloqueeste
je te inspireren, te motiveren én je te laten
genieten van enkele lokale, actuele en
duurzame thema’s. Met filmpjes en een
leuk spel onderweg is deze fietstocht
gemaakt voor jong en oud. Ben je klaar om
te genieten en ontspannen langs trage en
minder trage wegen? Goed! Hieronder
eerst nog een beetje praktische info en
dan ben je klaar om te vertrekken.
Je kan onze fietstocht starten waar je zelf
wil en zo inpikken op elke plek. De
volledige tocht in een keertje doen neemt
22 km in beslag. In deze brochure vind je:
De wegbeschrijving van de route en een kaart.
Leuke doe-opdrachtjes en tips.
Quizvragen om ons codewoord te ontcijferen.
Geniet van deze queeste!

Het VeloQueeste-team

De fietsroute
Op de website www.lokersequeesten.be kan je de route
gedetailleerder bekijken.
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Vertrek aan de toeristische dienst op de Markt richting
de Durme. Op het einde van de markt kan je onze QRcode van de Lokerse Queesten 2020 nog terugvinden.
Neem de “rotonde” rond de hazen naar het Prinses
Josephine Charlottepark.

1. Openlucht cinema
Een stop aan de oude waterput geeft je nog een blik op
onze Veloqueeste van vorig jaar… Hoe leuk zou het zijn
mochten we hier een openlucht cinema terugvinden?!

Scan de QR-code met de camerafunctie
van je smartphone. Zorg ervoor dat je
toestel verbonden is met het internet.

Vervolg je weg langs het fietspad tot onder de
spoorweg door (bel even wanneer je op het brugje
staat, want het zicht voor de fietsers die mogelijk uit
de andere richting komen is beperkt.) Neem het eerste
wegje rechts en daarna meteen het grindpad links.
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2. Park ter Beuken
Dit park herbergt een mooie vrijstaande villa die in 1914
door architect Alfred Buyck in opdracht van rijke
textielnijveraars werd uitgetekend. In 1928 kwam de villa
met haar gronden en tuin in handen van Anna Cogen, een
Lokerse fabrikante in de haarsnijderij. De tuin zelf
breidde met de jaren uit en de vijver, serres en
hooilanden die het gebouw oorspronkelijk omringden,
werden in 1976 door de stad aangekocht. De tuin werd
opengesteld als park. In 2012 kreeg de villa een modern
bijgebouw dat via een opvallende beglaasde toegangshal
het nieuw en het oud gebouw met elkaar verbindt.
Doe-opdracht:
Rij het voetbalveld voorbij tot aan de enorme heuvel,
de ‘Mont Henri’. Bovenop de heuvel vind je een
kunstwerk van een cowgirl. De heuvel zelf biedt zowel
in de zomer- als de wintermaanden heel wat pret. Rol
de heuvel af of glij met je slee in de wintermaanden
het water tegemoet. Aan de achterzijde van de heuvel
zit ook een geocache verstopt. Kunnen jullie hem
vinden?
Quizvraag:
4. Welke functie heeft het gebouw in dit park sinds het
werd aangekocht door de stad? (1 woord)
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We vervolgen onze weg naast de heuvel en nemen het
wegje links terug naar de Durme. Rij langs de Durme
naar de rode fietsbrug, steek over en volg het fietspad
tot aan de Ploegstraat. Vervolg de Ploegstraat tot het
einde en steek de Heirbrugstraat over naar de
Hoogstraat. Aan basisschool de Tovertuin houden we
even halt.

3. Basisschool De Tovertuin
Deze GO! basisschool heeft iets waar de Lokerse Queesten
al in 2019 van droomden: een gigantisch mooie groene
grote speelplaats! Groen heeft op kinderen en de
omgeving een positief psychologisch effect en het biedt
een antwoord op heel wat klimaatproblemen zoals
wateroverlast, verdroging, fijnstof, …
Andere fijne manieren om mensen te verbinden zijn
kruidenbakjes. Zet ze op je vensterbank, aan je
brievenbus, … voor iedereen die er van wil genieten.
De bloemetjes trekken bijtjes en vlinders aan.
We vroegen vorig jaar aan enkele leerlingen wat ze zouden
doen moest hun school geld in overvloed hebben.
Luister je mee?
Scan de QR-code
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Doe-opdracht:
Je kan hier alvast even aan onze munt ruiken… Zoek
onderweg nog 5 geurende planten en spaar zo je eigen
geurenpallet.
Quizvraag:
2. Welke “ondertitel” krijgt basisschool de Tovertuin?

Vervolg je weg langs de Hoogstraat en sla rechts de
Kouterwegel in. Blijf deze volgen tot aan de
Heirbrugstraat. Sla rechts af, de spoorwegbrug
onderdoor en neem het eerst zijstraatje naar de
Heirbrugmolen.

4. De Heirbrugmolen
De Heirbrugmolen, een monument in de Heirbrugstraat, is
een landmark in Lokeren. De enige van 35 molens die ruim
een eeuw geleden op Lokers grondgebied te vinden
waren. We kijken naar een stenen korenwindmolen, type
bergmolen.
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Reeds in de 18e eeuw stond hier een (staak)molen volgens
de roemruchte Ferrariskaart (ca. 1775). Hoe het met deze
molen draait, daar vertelt Maria, molenaarster en
bezielster u alles over…
Scan de QR-code

TIP:
De Heirbrug is een uiterst boeiende straat en buurt, rijk
aan verhalen en erfgoed. Ontdek de HEIRBRUGQUEESTE!
Dit is een wandeling met tien aangrijpende getuigenissen
en verhalen.
Meer info: www.lokersequeesten.be
Quizvraag:
7. Wat is de molen weer sinds 2001-2002? (1 woord)

TIP:
Dorst? Hier, aan brasserie De Molen, kan je genieten van
het uitzicht op de molen én een lekker drankje of
versnapering. Zelf een drankje of versnapering mee?
Wandel dan wat verder naar het grote plein achter de
Heirbrugmolen en geniet hier van je eigen picknick.

9

5. Samentuin 't Bonenveld
Op deze mooie site aan de Heirbrugmolen bouwen ze aan
een ecologische buurtmoestuin, Samentuin 't Bonenveld.
Hier kunnen een 30-tal tuiniers samen (leren) tuinieren
vanaf het voorjaar 2022. Het wordt een groene oase waar
gezinnen hun eigen gezonde groenten kweken en elkaar
ontmoeten: plantjes zien groeien, de seizoenen intens
beleven, recepten delen en zaadjes ruilen met
medetuiniers,...
Scan de QR-code

Spring terug op je stalen ros en vervolg je route langs
de Heirbrugstraat. Neem de eerste zijstraat rechts, dit
is de Eekstraat. Volg deze tot aan de eerste zijstraat
rechts, de Verbindingsstraat. Fiets onder de spoorweg
door en sla links de Touwstraat in. Blijf deze volgen tot
aan de fietssnelweg langsheen de spoorweg.

6. Veilig fietsen
In Lokeren vind je heel wat fietspaden, sommigen zoals de
fiets-o-strade langs de spoorweg, zijn goed uitgerust,
anderen wat minder… We wensen je alvast een veilige
fietstocht!

Scan de QR-code

Vervolg de fietssnelweg langs de spoorweg en neem
de eerste straat links. Op zo’n 300 m van de
spoorwegoverweg vind je de volgende stopplaats.

7. Geitenboerderij ’t Eikenhof
Lokaal produceren dat kennen ze bij ’t Eikenhof. Hier
vind je nog (h)eerlijke geitenproducten die via korte
keten meteen van producent bij consument
terechtkomen. Ze verkopen hier een echt streekproduct
'het Lokers witteke' maar ook andere lekkere
geitenkaasjes, ijsjes en meer. Je kan bij ’t Eikenhof ook
met je klas terecht voor een leerrijke en belevingsvolle
uitstap.

Scan de QR-code

TIP:
Geniet hier van een heerlijk geitenijsje en steun meteen
ook dit korte keten initiatief! Is de boer thuis en heb je
nog even tijd over om te knuffelen? De geitjes laten zich
graag aaien.
Quizvraag:
6. Langsheen welk pad kun je in Lokeren kennismaken
met heel wat hoevewinkels en lokale producenten? (1
woord)
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We keren terug richting spoorweg naar ’t Lammeke.
Neem vervolgens de eerste zijstraat links, dat is de
Bormtestraat, volg deze tot het einde en sla hier de
Gaverstraat links in.

8. Voedselbos
Je fietste net voorbij een hele grote industriële
geitenboerderij. Kleinschalige landbouw heeft heel wat
voordelen ten opzichte van grootschalige initiatieven. En
stel je voor hoe het er hier zou uitzien mocht er een
voedselbos op deze plek staan… Droom even mee in ons
filmpje.
Scan de QR-code

Rij verder in de Gaverstraat. Aan het einde van de
Gaverstraat sla je rechts de Heiendestraat in. Aan de
bushalte in de Heiendestraat steek je de straat over.
Hier vind je de volgende stop 't Groenselof.
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9. ‘t Groenselof
Bij ’t Groenselof kan je terecht voor lekkere groentjes en
fruit van het seizoen. Ze komen afvalarm en vol smaak
(omdat ze in het juiste seizoen geteeld zijn en dus volop
van de zon hebben kunnen genieten) recht van het veld
op je bord terecht. Kosten voor transport en verpakking
zijn minimaal. Door lokaal te kopen, draag je dus meer
dan een klein steentje bij aan een beter klimaat. Naast
verpakkingsafval, bespaar je immers zo heel wat
broeikasgassen ten gevolge van transport. Idealiter, kom
je je groentjes dan ook met de fiets halen. Da’s ook nog
eens goed voor je eigen fysiek en gezondheid.

Scan de QR-code

Doe-opdracht:
Breng een bezoekje aan de hoevewinkel.
Quizvraag:
11. Wat maakt dat de groentjes hier vol vitaminen
en smaak zitten? (1 woord)

We keren terug op onze stappen en rijden richting
Heiende kerk. Neem het fietspaadje voor de kerk.
Je kan langs het groenperkje vooraan ook al afslaan.

13

10. Begraafplaats Heiende
Je laatste rustplaats in de natuur of een bos, of liever
hier? Droom alvast even mee met ons van een
begraafbos…
Scan de QR-code

Quizvraag:
9. Waarom moet je het poortje hier gesloten laten?
(Tip: Lidwoord + dier) (zonder spatie in de Filippine)

Neem het paadje dat rechts langs de begraafplaats
loopt. OPGELET: dit is een smal, verborgen paadje.
Hou rekening met andere tegenliggers.
Neem het paadje door de velden rechtdoor. We
passeren 2x een kruising, de 3e keer nemen we het
paadje links richting de paddelpleinen achter De
Pelgrim.
Sla rechts af en neem de Bredenhoekstraat. Neem
vervolgens de eerste zijstraat links, de
Ambachtsstraat. Je rijdt nu langs het industrieterrein.
Let ook eens op de bloemrijke bermen hier.
Vervolg de Ambachtstraat voor 1,2 km. Steek de
Nieuwestraat over richting de Spieveldstraat. Hier kan
je via een fietspoortje Everslaarbos in. Volg het fietsen wandelpad tot je aan een groot open veld komt.
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11. Bloemenweide Everslaarbos
Dit bufferbos vormt enerzijds een mooi groen scherm
waar heel wat dieren en planten van profiteren en
anderzijds een groene verbinding die woongebied en de
achterliggende industriegebieden van elkaar scheiden.
Het is zo’n 30 hectare groot en werd tussen 2000 en 2005
aangeplant door het Agentschap Natuur en Bos. Naast
bomen vind je er ook leuke open plekken en zelfs een
speelheuvel.
Scan de QR-code

Doe-opdracht:
In de zomer kan je hier heerlijk picknicken tussen
vlinders. Breng een dekentje mee om je neer te vleien in
het malse gras. Laat geen afval achter na je bezoekje

Quizvraag:
3. Wat is de algemene term voor planten zoals
brandnetel, waar onder meer het koolwitje haar eitjes
op legt? (Tip: lees het bord in de bloemenweide)

Vervolg je fietsroute door het bos tot aan de
Bokslaarstraat. Sla hier links in. Bij bakker Joeri sla je
rechts af in de Pieter De Smetstraat. Aan het recreatie
voetbalveld houden we even halt voor een verpozing
én de volgende vraag.
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12. Recreatievoetbalveldje
Zoals dit speelterrein vind je er heel wat in heel Lokeren.
Benieuwd naar hun locatie? Neem een kijkje op
www.lokeren.be/stadsplan. Je vindt er ook alle korte
keteninitiatieven en bezienswaardigheden.

Scan de QR-code

Doe-opdracht:
Laat het kind in jezelf even vrij en speel een spel op dit
pleintje! Zakdoek leggen, haasje over, tikkertje, het kan
hier allemaal! Of probeer eens een van de toestellen uit,
kan jij nog spelen?
Quizvraag:
8. Waar staat dat je hondenpoep moet opruimen en niet
mag ravotten na 22u ’s avonds? (1 woord)

Vervolg je weg sla op het einde van deze straat links
af en bijna meteen weer rechts zodat je in de Constant
Lievensstraat rijdt.
Vervolg je route richting de Jozef De Veustersstraat.
Opgelet: als je hier fietst wanneer het terug school is,
wordt deze straat voor de scholieren afgesloten.
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Steek de straat over en kruis de parking tot aan het
paadje. Volg het kronkelpad langs de bomenrij.
Opgelet: hier ligt een smal brugje over de beek met
meteen daarachter een scherpe bocht naar rechts.
Even afstappen is geen overbodige luxe op dit punt.
Je komt aan op een mooi rustpuntje.

13. Spoelepark
De zone tussen Spoele en Naastveld leent zich om er een
groen park van te maken. In dit gebied vind je iets wat
binnenkort een schaars goed kan worden: open ruimte!
Verken mee deze groene vinger en kom alles te weten
over wat de buurt hier graag wil op www.spoelepark.be
Doe-opdracht:
Je vindt hier in de bermen tal van kleurige bloemen.
Pluk er enkele en laat er ook wat staan voor wie na jou
komt! Zo kan iedereen van deze mooie plek genieten.

Vervolg je weg langs de Marsstraat. Sla rechts af in de
Naastveldstraat. Ga op de kruising rechtdoor richting
Lokerhoutstraat en neem vlak voor de afsluiting van
nummer 85 de fietssnelweg.
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14. Zwevende fietsbrug
Een al dan niet prettig gestoorde buurtbewoner droomde
out-of-the-box over een totaaloplossing voor gevaarlijke
fietskruispunten: een zwevende fietsbrug...
Ondertussen kwam deze 'droom' voor de gemeenteraad.
Wie weet gaan we binnenkort echt 'van de grond'. Wordt
vervolgd!
Scan de QR-code

Vervolg je route langs het fietspad tot aan de
Driesstraat. Sla hier links in. Volg de Driesstraat en sla
vervolgens linksaf in de Beekstraat.

15. Plantjes van De Wilde Ryckaert
Halfweg de Beekstraat vind je plantenkwekerij De WildeRyckaert. Hier kan je vers plantgoed kopen.
Quizvraag:
14. Wanneer nemen ze hier hun rustdag?
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Rij de Beekstraat tot het einde door en vervolg je
weg langs de parking van de Aldi. Rechts vind je een
toegangswegje dat je naar een baantje naast de
gracht brengt en een veilige trage verbinding biedt
naar de verkeerslichten aan het kruispunt van de
Hovenierstraat en de Koning Boudewijnlaan. Steek
hier over en neem vervolgens het parallelbaantje van
de koning Boudewijnlaan rechts. Sla links het fietsen wandeldoorsteekje naar de Vliesstraat in.
Neem het fietspad door de Hoedhaarsite richting de
speeltuin en vervolg je weg langs de
Hoedenmakerstraat naar de Haarsnijderslaan. Hier
vind je onze volgende stop.

16. De Moazoart
In ontmoetingshuis de Moazoart nemen armen al 20
jaar het woord. Met een warm onthaalpunt en een
divers ondersteunings- en activiteitenaanbod richten
ze zich naar kwetsbare mensen in Lokeren. Ontmoeting,
vrije tijd, vorming, hulpverlening en
belangenbehartiging staan hier centraal. Kortom een
warme plek die bij onze Queeste niet kan ontbreken.

Scan de QR-code
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Doe-opdracht:
Wist je dat je de Moazoart kan steunen op tal van
manieren? Neem een kijkje op hun website
www.demoazoart.be. Ook wat verder bij Alderande kan
je van een lekkere kop koffie of lunch genieten en
tegelijkertijd 2de handskledij kopen.
Quizvraag:
10. Wat is een Moazoart? (1 woord)

Vervolg je weg richting de Kazernestraat.
Ter hoogte van nummer 7 houden we even halt.

17. Jeugdhuis Vagevuur
We passeren nu jeugdhuis ’t Vagevuur. Zij helpen
jongeren groeien en biedt hen experimenteerruimte via
artistieke projecten, optredens, feesten, een jeugdhuis
en een zomerbar. Ze helpen jongeren ook verder op
weg met hun vragen rond welzijn, werk, onderwijs, e.d.
Doe-opdracht:
Waar droom jij van? Schrijf je eigen droom op onze
droombomen….
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Quizvraag:
5. Wat vind je naast de jongerenwerking nog in de
gebouwen die Het Vagevuur herbergt?

Steek de Luikstraat over en neem de Schoolstraat.
Sla op het einde van de Schoolstraat rechts af op de
Markt en vervolg je weg naar Kerkstraat. Ter hoogte
van nummer 9 houden we even halt.

18. For Body & Soul
Afvalarm en ecologisch verantwoord winkelen? Ook dat
kan in Lokeren! Bij For Body en Soul breng je zelf je
potjes mee en kan je heel wat producten zoals zaden,
granen en fruit, … en ook koekjes en snoep afvalarm
kopen.
Scan de QR-code

TIP:
Benieuwd? Stap eens binnen in de winkel!
Quizvraag:
12. Voor welk soort winkelen en producten staat For
Body and Soul garant? Tip: het woord dat je zoekt
staat ook op de etalage geschreven. (1 woord)
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Keer terug richting Markt en sla de Poststraat in.
Neem vervolgens de eerste zijstraat links richting
Kerkplein. Rij voorbij het Kerkplein het pittoreske
Torenstraatje in.

19. Pain Pure
Hun brood zit boordevol goede granen en positieve
energie. Dat ze met plezier en aandacht ons brood
bakken, proef je. Puur lekkers dat je verrast met zijn
originele smaken, voor wie ne keer iets anders wilt.

Scan de QR-code

Quizvraag:
1 . Wat gebruikt de bakker bij Pain Pure in plaats
van gist? (1 woord)

Rij naar de markt. Hier eindigt de tocht. Blijf gerust
nog even plakken op de nabij gelegen terrassen.
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20. Einde
Quizvraag:
13. Nog een laatste vraag: Welke 3 figuren symboliseren
de haarsnĳderĳen op de markt? (1 woord)

WIN een lekker Lokers
verassingspakket !
Hoe?
Vul de antwoorden op de vragen (die je tegen kwam in het
boekje) horizontaal in, één letter per vakje. In de gekleurde
verticale band ontdek je van boven naar beneden het
sleutelwoord. Om je te helpen zijn vakjes waarin dezelfde
letter moet komen, aangeduid met eenzelfde cijfer.
Schiftingsvraag: Hoeveel deelnames zullen we ontvangen
voor deze wedstrijd?

Vond jij het juiste sleutelwoord?
Stuur* dan voor 31/10/2021 je antwoord + je naam + je
telefoonnummer + je antwoord op de schiftingsvraag naar
lokersequeesten@outlook.com. En wie weet win jij een lekker
verassingspakket!
*Het volledige wedstrijdreglement is terug te vinden op onze
website www.lokersequeesten.be.
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Sleutelwoord:

