
DESTELDONK maak kennis met het dorp                          

en het koppelingsgebied

Routegegevens
Aantal kilometer:     7,5 km

Parcours: vlot toegankelijk, kan 

ingekort worden tot 6 km.

Troeven: * koppelingsgebied

* trage wegen

* dorpskern

Startplaats: Hoeve Polfliet

Lindestraat 42, Desteldonk

Parking: Je kan parkeren in de 

straat 

Signalisatie: RouteYou via QR-code, 

van16/07 tot 07/08 oranje 

pijlen LG

Met dank aan Landelijke Gilde Desteldonk

Routebeschrijving

We starten aan hoeve Polfliet in de Lindestraat en nemen rechtdoor de Keurestraat. Eerste grindpad links afslaan het
koppelingsgebied in. Dit blijven volgen tot het 3e pad links. Hier steek je een houten brugje over het water over. Weer direct links het
pad meevolgen tot je opnieuw op het grindpad komt. Dit pad verder volgen tot de Desteldonkstraat. Aan de kerk rechts aanhouden,
de Lichteveldestraat in. Op het einde van deze straat lopen we rond de rustplek van de haven. We keren terug langs de
Lichterveldestraat. Aan de kerk rechts aanhouden naar de Rechtstraat. Eerste pad links in. Aan de splitsing rechts aanhouden. Het
pad verder volgens langs het water (dit water is soms moeilijk te zien). Op het einde rechts het grindpad op. Het eerste pad links
inslaan. Op het einde van het pad links de Keurestraat volgen. Eerst rechts afslaan, Putteveldestraat. Deze weg blijven volgen tot de
Lindestraat daar rechts afslaan en je komt aan hoeve Polfliet.
Wie graag de jachthaven ziet kan in het weekend in de Keurestraat rechtdoor lopen tot de jachthaven van Mendonk. Daar terug
draaien en dan de vierde links, Putteveldestraat. Deze weg blijven volgen tot de Lindestraat daar rechts afslaan en je komt aan hoeve
Polfliet.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs 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.  Binnenkort verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje  ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro. 
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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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1. Desteldonk
Desteldonk is een dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en een
deelgemeente van de stad Gent. Tot 31 december 1964 was het
een zelfstandige gemeente. In Desteldonk woonden anno 2007
897 inwoners. Zoals het onderdeel "donk" in de naam reeds laat
vermoeden, is Desteldonk ontstaan op een zandrug die van oost
naar west georiënteerd is, aan de rand van het bekken van de
Durme. De oostwestoriëntering van de zandrug is nog te
herkennen in de bewoning van het dorp, die over een afstand van
ca. 1,5 km gegroepeerd is langs de Rechtstraat en de Lindestraat.

2. Koppelingsgebied Desteldonk-Noord
Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen
en industriezones. Ze worden ingericht met groene buffers, Fiets
en wandelpaden. Zo verhoogt de leefbaarheid van de woonkerken
in de haven. Deze tocht loopt door koppelingsgebied Desteldonk-
Noord. De natuurzone in Desteldonk-Noord is 4,5 ha groot en heeft
vooral rietkragen, houtkanten en bomenrijen. Deze zone maakt
deel uit van de natuurcompensatie voor de havenuitbreiding

3. Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk
De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is een kerkgebouw in de
deelgemeente Desteldonk van de stad Gent. De kerk is toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw. Deze gotische kerk heeft een 14e-eeuwse
kern. Het gebouw was naar het oosten gericht met één beuk van
vier traveeën. Heropbouw van het priesterkoor gebeurde in 1541.
Ook hier hielden beeldenstormers huis waardoor herstelling nodig
was van 1582 tot 1592. In 1597 voegde men zijbeuken, het
transept en waarschijnlijk ook de beide zijkapellen aan de
dwarsbeuk toe.

4. Tuin North Sea Port
De tuin voor North Sea Port werd zo ontworpen dat de bewoners
er ook gebruik van kunnen maken. Zowel personeel uit de haven
als bewoners kunnen er ontspannen.
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