
LOKEREN-HEIENDE
Dwalen tussen velden, bos en kapelletjes

Routegegevens
Aantal kilometer:     8,54 km

Parcours: vlak

verhard en onverhard. 

Troeven: * Trage wegen en weidse 

zichten

* Everslaarbos

* Voldoende banken onderweg

* Alpaca’s langs de route

* Oude kapelletjes

Startplaats: Heilig Hartkerk, Heiendestraat

6,  Lokeren

Parking: Voldoende aan de startplaats

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving 

via QR-code (tot 1 maart 2021 

pijlen LG)

Routebeschrijving
We starten aan de kerk van Heiende en nemen het pad links van de kerk richting jeugdlokalen en kerkhof. Aan het kerkhof nemen we
de kerkwegel aan de linkerkant. We volgen deze wegel tot we aan een kasseibaan komen. Deze steken we over. We vervolgen onze
weg en nemen de eerste weg links. Deze weg lopen we helemaal tot aan het eind. Aan café de Pelgrim slaan we linksaf de
Everslaarstraat in. Hier passeren we de kapellen Onze-Lieve-Vrouw van troost en bijstand, Onze-Lieve-Vrouw van smarten en Onze-
Lieve-Vrouw van troost. Aan deze laatste kapel slaan we rechtsaf in de Rolandstraat. We gaan Everslaarbos in. We wandelen langs
enkele bedrijven en slaan het eerste pad links af. Aan het einde slaan we linksaf en gaan we de brug over de Beerbakbeek. Op het
einde van het pad slaan we rechtsaf. We gaan rechtdoor tot we opnieuw de Beerbakbeek oversteken. Daarna nemen we de eerste
straat rechts, de spieveldstraat. Op het einde van de weg slaan we linksaf de Bokslaarstraat in. Op het einde van de weg slaan we
linksaf en vervolgen de Bokslaarstraat. Op het einde van de weg slaan we linksaf de Everslaarstraat in. Voor het gebouw van de
getuigen van Jehova slaan we rechtsaf. We wandelen langs enkele volkstuintjes. Op het einde van dit pad gaan we naar links en
nemen we de bocht naar rechts naar de Lenenstraat. Op het einde van deze straat slaan we af naar links de Naastveldstraat in. Aan de
‘Blijde Alpace’ slaan we linksaf het pad in. We slaan de vijfde weg links af, de kasseibaan op. We slaan de eerste weg rechtsaf en zijn
opnieuw op de route die we in het begin namen. We komen terug uit aan het kerkhof en de kerk en keren tevreden huiswaarts.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 
25 euro.  Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden.

Met dank aan Landelijke Gilde Lokeren-Heiende

Start

Opgelet! 
Bij hevige regenval kan het begin- en eindstuk drassig liggen. 

Doe waterdichte schoenen mee.

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be


LOKEREN-HEIENDE
Dwalen tussen velden, bos en kapelletjes

Beter             wandeling

Enkele hoogtepunten

1. Heiende en de Heilig-Hartkerk
Heiende is een plattelandsgehucht van de stad Lokeren en telt ongeveer 2150 
inwoners. In de naam verwijst hei naar de heide die hier vroeger zou 
aanwezig geweest zijn. De uitgang ende staat voor "einde", een verwijzing 
naar de ligging in een uithoek, ver van het centrum van Lokeren. Centraal 
staat de neogotische Heilig-hartkerk uit 1882.

2. Weidse uitzichten in een landbouwstreek

3. Antieke kapelletjes in de Everslaarstraat
Wie de Everslaarstraat doorwandelt kan er niet naast kijken. Overal zien we 
kapelletjes, zowel langs de kant van de straat, maar ook ingekapseld in de 
huizen. De eerste kapel onderaan deze pagina is de kapel ter ere van Onze-
Lieve-Vrouw van troost en bijstand. Deze dateert uit 1880 en is omgeven 
door twee linden en een Amerikaanse eik. De middelste kapel is opgedragen 
aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en dateert uit 1937. Tot slot hebben we 
ook de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van troost, die begin 19de eeuw gebouwd 
is. 

4. Everslaarbos
Klein jong bos vlakbij centrum Lokeren. Het 30 hectare grote bos werd tussen 
2000 en 2005 aangeplant door de stad en het Agentschap voor Natuur en Bos 
via verschillende boomplantacties. Het bos fungeert als groenbuffer tussen 
de industriezones en de E17. In 2009 werd hier een fiets- en wandelpad 
aangelegd. Met verschillende open ruimten en speelheuvels is het ook een 
recreatieve zone.

5. Alpaca’s
Op het einde van onze tocht komen we een boerderij tegen met een heleboel 
alpaca’s. ‘De Blije Alpaca’ is ook een jeugdverblijf. Alpaca’s, of berglama’s, 
komen oorspronkelijk uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Het dier wordt 
voornamelijk gehouden voor zijn wollige vacht waar kwaliteitsvolle kledij 
mee wordt gemaakt.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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