
L O K E R E N
Wandelen in (Groot) Molsbroek 

K O R T E  R O U T E

Het Molsbroek is een natuurgebied van 80 hectare groot en wordt beheerd door de regionale
natuurvereniging vzw Durme. De wandeldijk biedt een mooi zicht op de diverse natuur: een
uitstrekte moerasvlakte voor het bezoekerscentrum waar in de winter watervogels vertoeven.
Verder zijn er elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige graslanden. Bij de lange route volg
je de kronkelende Durme tot net voor de E17 autosnelweg. Vanaf hier wandel je via een pad langs
de oever van de Hamputten, een vroegere zandwinningsplas. Zowel de lange als de korte
wandelroute biedt een prachtige natuurbeleving in alle rust. Als we daar het rivierduin ‘Molsbergen’,
de Hamputten en ‘De Hagemeersen bij het Molsbroek nemen spreken we over het Groot Molsbroek
dat 122 ha groot is.



7 km (lange route)
5 km (korte route) 

VERTREKPUNT: 
Begin Molsbergenstraat, want verder in de straat
liggen kasseien om tot het bezoekerscentrum te
komen. Aan het begin van de Molsbergenstraat kan
je onmiddellijk de dijk opgaan. Geen mindervalide
parkeerplaats aanwezig.

AARD VAN DE WEG
Verhard asfalt 

PLUSPUNTEN
Picknicktafels bij het bezoekerscentrum maar niet 
onderrijdbaar. Grootste gedeelte van de lange route is 
autovrij. Korte route is autovrij

We zijn in overleg met vzw Durme voor 
Camino-bewegwijzering en aanpassingen voor 
de toegankelijkheid van het bezoekerscentrum

AFSTAND
EET-EN DRANKGELEGENHEID
Bezoekerscentrum Molsbroek, Vzw Durme 
Molsbergenstraat 1 in Lokeren
Aangepast sanitair met ramp te bereiken
Het Bezoekerscentrum is enkel via een helling
te bereiken, daar heb je begeleiding nodig! 
1 feb tot 31 mei: 
Wo: 13 – 17u; zo: 14 – 18u
1 juni tot 15 sept: 
Di tot vr: 13 - 17 u; za - zo: 14 - 18u
16 september tot 31 oktober: 
Wo: 13 – 17u; zo: 14 – 18u
1 nov tot 31 jan: 
Wo: 13 – 17u, Zo: 14 – 17u

AANDACHTSPUNTEN
Er is een daling op de lange route waarbij je 
begeleiding kunt gebruiken. Een stuk van deze route 
loopt over een fietspad naast een autoweg. Om het 
Bezoekerscentrum binnen te kunnen moet je een 
helling doen, waar je begeleiding nodig hebt. De lichte 
daling bij de korte route is daarentegen te doen voor 
een actieve rolstoel. 

L A N G E  R O U T E


