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Portaal Grand Noble, het ideale startpunt 
voor een wandeling in het Parkbos

We verwelkomen jullie in het portaal Grand Noble langs de 
Kortrijksesteenweg. Je vindt er fietsstallingen , een bushalte 
en ook een kleine parking. Aan het onthaalplein - tegenover 
de dreef Borluut - krijg je meer informatie over het gebied. 

• In het portaal Grand Noble vind je picknickplekken, een 
hondenlosloopweide, fijne zitbanken en een paardenbind-
plaats. Je kan er een kleine wandeling maken, of je kan van 
hieruit een grotere tocht maken richting boskern Grand Noble 
of de Vallei van de Rosdambeek. 

• De smallere paden zijn voorbehouden voor wandelaars, 
maar op de bredere paden in het portaal (3m) mag je ook 
fietsen. In het Parkbos moet je als wandelaar op de paden 
blijven, maar in het portaal geldt deze regel niet. Hier mag je 
overal vrij rondlopen. De centrale zandvallei is de ideale 
speelplek voor kinderen. Of spelen ze liever aan de spelprik-
kels in het bos? 

• De portaalzone is nog maar net ingericht en wordt deze 
winter aangeplant. De komende jaren ontwikkelt zich hier 
een mooi bos en langs de zandvallei zal je in de zomer 
bloeiende hooilanden aantreffen.

• Ook ruiters zijn welkom in het portaal. Zij kunnen de ruiter-
route best bereiken via de Klossestraat. In het portaal is een 
rustplek met aanbindplaats voor ruiters voorzien. Even goed 
snelheid maken kan op de galopstrook naast de dreef Grand 
Noble.

Boskern Grand Noble, een wandeling 
rond het kasteel

De boskern Grand Noble situeert zich rond het kasteel Grand 
Noble. Vroeger was dit privaat terrein, maar nu kan je er dus 
wandelen. De boskern werd in 2011 aangeplant met zwarte 
els, zomereik, beuk, lijsterbes en heel wat andere boomsoor-
ten.

• Langs de Hemelrijkstraat en achter het kasteel bevindt zich 
een vista. Dat is een plek van waar je een open zicht hebt op 
het kasteel of de boerderij. In beide open zones grazen 
schapen, koeien of ezels. Door hun aanwezigheid wordt 
struik- en bosvorming tegengegaan.

• In de boskern Grand Noble wandel je door een gevarieerd 
gebied van jong en ouder bos. In de natte zones werden 
bruggetjes en knuppelpaden aangelegd. Knuppelpaden zijn 
houten, verhoogde paden waarop je kan wandelen.

• Achter het kasteel is er een picknickplaats voorzien. Op een 
aantal plaatsen kruis je het ruiterpad. Let ook op als je de 
Baron de Gieylaan oversteekt.

• Tijdens deze wandeling kan je aansluiten op de Bosroute 
(groene wandeling) of de Rosdambeekroute (blauwe wande-
ling).

• Via de monumentale dreef Grand Noble kom je terug aan 
het portaal.
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Vallei van de Rosdambeek, een nat gebied 
waar jij je voeten droog houdt

De Rosdambeek komt uit in de Leie, maar bij hoge waterstan-
den kan ze door het lage verval haar water niet afvoeren. Dan 
blijft het water in deze vallei staan. Daardoor is er doorheen de 
jaren een bijzonder broekbos ontstaan. Dit is een bos dat met 
zijn voeten in het water ligt. Gelukkig kan jij als wandelaar 
jouw voeten droog houden, want er werden houten knuppel-
paden aangelegd. 

• In dit unieke gebied kan je ijsvogels spotten. Maar ook prach-
tige gele dotterbloemen. En misschien zelfs een schuchtere 
ree...

• Bij de start van de route, net voorbij het portaal Grand Noble, 
passeer je een recent aangeplante boomgaard. Hier worden 
oude rassen fruit zoals Jefkespeer en Noorse Kriek gekweekt. 
Later maken we er heerlijk fruitsap van.

• Je komt ook op deze route via de Blaupoort in Sint-Martens-
Latem. Aan het kruispunt tussen de Kortrijksesteenweg en de 
Karel Lodewijk Maenhoutstraat wandel je tussen de gebou-
wen van de Blaupoort naar het wandelpad in de vallei. 

• Het knuppelpad brengt je door de natste delen van de vallei 
en je wandelt een heel stuk langs de Rosdambeek, waarna je 
via de Oosterdijk richting de Keistraat wandelt.

• Hier moet je een stukje door de wijk wandelen, waarna je 
langs de Singeldreef richting boskern Grand Noble gaat, en 
daar aansluit op de rode route Grand Noble. 

Boskern Scheldevelde, van het portaal 
naar het speelbos

De boskern Scheldevelde moet nog grotendeels ingericht 
worden. Dit zal gebeuren vanaf 2015. Er komt een speelbos, 
een grote wastine of begrazingszone, picknickplekken en een 
hondenlosloopweide. Maar ook nu kan je dit mooie landschap 
al bezoeken.

• Start aan het portaal Grand Noble en volg de rode wandeling 
tot voorbij het kasteel. Ga dan linksaf en volg de groene 
bewegwijzering van de Bosroute. Dreven leiden je door een 
rustig, maar prachtig gebied. De weides en akkers die je 
passeert, zullen in de toekomst plaatsmaken voor bos. Hier en 
daar blijft nog een stukje open als fauna-akker of boomgaard.

• Een wastine is een weide die het hele jaar door begraasd 
wordt aan een zeer lage dichtheid vee. Zo laat het vee af en toe 
een boompje staan dat uitgroeit tot een klein bosje of tot 
struweel. Je krijgt op lange termijn een landschapsbeeld dat 
halfopen is, maar door eetpatroon van het vee steeds weer 
wijzigt. Je mag vrij door dit gebied struinen. De veeroosters 
houden de dieren binnen de omheining. 

• Een ommetje in het Scheldeveldepark brengt je bij enkele 
Kampioenenbomen: monumentale beuken die je zeker niet 
mag missen.

• Passeer net zoals Don Bosco ook nog even voorbij het kapel-
letje dat je vanaf de Beukendreef kan zien. Via de Klossestraat 
en de Hemelrijkstraat kom je terug in de boskern Grand Noble. 

Enkele handige tips

• Toon je respect voor de natuur en wandel steeds op de 
paden. Enkel in de portaalzone en later ook in het speelbos en 
de wastine, mag je gaan en staan waar je wilt. Jonge kinderen 
zijn welkom om te spelen in het speelbos en in het portaal 
Grand Noble.

• In de hondenlosloopweides mag je hond vrij rondlopen. Op 
andere plaatsen moet je hem aan de leiband houden. 

• Hou altijd een zakje op zak om eventueel afval terug mee te 
pakken. Zo houden we ons Parkbos samen proper. In het bos 
vind je immers geen vuilbakken.

Nog niet alle routes zijn geopend

Op het moment dat we deze kaart drukken, zijn enkele 
wandelroutes nog niet toegankelijk. Zodra ze helemaal aange-
legd zijn, worden de wegwijzers geplaatst en kan je op stap. 
We houden je op de hoogte via www.parkbos.be
Volgende routes worden gerealiseerd in de loop van 2014 of 
2015:
            Vallei van de Rosdambeek

            Bosroute

            Zevendrevenroute

            Kastelenroute

Wandelkaart
Parkbos 

Het Parkbos is een groenpool ten zuiden van Gent, tussen 
Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-
Latem. Dit gebied wordt ontwikkeld als multifunctionele 
groenpool waar plaats is voor bos, natuur, wandel-, fiets- en 
ruiterpaden, duurzame landbouw, wonen, erfgoed en 
landschap. Een netwerk aan recreatieve paden laten je kennis-
maken met dit mooie gebied. Tegen 2018-2020 is de hele 
groenpool ingericht.

Volgende partners werken aan de uitbouw van de groenpool:

Deze wandelkaart wordt gerealiseerd met de steun van:

Meer info: www.parkbos.be, info@parkbos.be of 
www.facebook.com/parkbosgent
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In de Gentse haven liggen 
‘koppelingsgebieden’. Koppe-
lingsgebieden zijn overgangs-
zones tussen de dorpen en de 
havenindustrie. Naast buffers 
zijn koppelingsgebieden zones 
waar bewoners, werknemers en 
bezoekers kunnen ontspannen 
en op een veilige manier van 
en naar het werk fietsen. De 
Vlaamse Landmaatschappij 
richt de koppelingsgebieden 
in, het beheer achteraf gebeurt 
door Project Gentse Kanaalzone.

Het koppelingsgebied 
Desteldonk is het eerste in-
gerichte koppelingsgebied. Het 
koppelingsgebied ligt rondom 
de dorpskern van Desteldonk. 
Via de Kennedylaan, die loopt 
van de Weba tot Zelzate, kan je 
Desteldonk bereiken.

Wat vind je in het  
koppelingsgebied  
van Desteldonk?
Het gebied is doorsneden door 
wandel- en fietspaden.

Je vindt er grote waterpar-
tijen met brede rietkragen en 
specifieke moerasvegetatie. 
De bufferberm neemt het 
zicht vanuit Desteldonk op het 

bedrijventerrein weg. Hij is be-
plant met inheemse bomen 
en struiken.

Het open water vormt een 
verblijfplaats voor de vele 
soorten watervogels die de 
kanaalzone rijk is.

Op het einde van de Lichter-
veldestraat is een parkzone 
aangelegd. Hier is ruimte om te 
ontspannen. Je kan er o.a. pick-
nicktafels vinden, een petan-
quebaan en een pingpongtafel. 
Het grote gazon leent zich 
uitstekend voor een spelletje 
voetbal.

Ecologisch beheer
De koppelingsgebieden krijgen 
een ecologisch beheer. Eco-
logisch onderhoud is minder 
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Tekst: Projectbureau Gentse Kanaalzone
Foto’s: Artoos, Robert Bosmans, Thomas Leplat

Meer info of vragen  
over de inrichting?

VLM Regio West
Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75
9000 Gent

09 244 85 00
info@vlm.be

Wandelkaart 

koppelingsgebied Desteldonk

Meer info of vragen over het beheer 
van de koppelingsgebieden?

Projectbureau  
Gentse kanaalzone

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

09 267 78 02
info@gentsekanaalzone.be

intensief dan klassiek groenonder-
houd. Sproeistoffen worden niet ge-
bruikt en maaisel wordt weggehaald.

Om de wandelpaden het hele jaar 
door vlot toegankelijk te hou-
den, worden ze 5 maal per jaar 
gemaaid. De overige oppervlakte 
krijgt een extensiever beheer. Dank-
zij de hogere vegetatie overleven tal 
van bijzondere planten- en diersoor-
ten. Extra aandacht gaat naar het 
bestrijden van ongewenste soorten 
zoals Canadese ganzen en reuzenbe-
renklauw.

Hoe het koppelingsgebied 
verkennen?
Op de wandelkaart zijn verschil-
lende wandellussen aangeduid. 
Ideaal vertrekpunt voor bezoekers 
van buiten Desteldonk is de kerk. Je 

vindt er altijd parkeerplaats. Je kan 
er een wandeling maken van 6 km, 
2,5 km of 2 km (zie kaart).

Voor ruiters is een pad voorzien 
tussen de geluidswal en de Roden-
huizeloop (zie kaart). Op een bepaald 
moment kom je terug op hoofdwan-
delpad, daar gebruiken ruiters liefst 
de grazige berm, zodat de hoeven 
het pad niet beschadigen. 

Het grazige wandelpad rond de 
waterpartijen blijft toeganke-
lijk, maar wordt omwille van het 
broedseizoen van watervogels niet 
voor half juni gemaaid. Het grazig 
wandelpad is het enige niet verhar-
de pad in het gebied. De overige 
paden blijven vlot toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en buggy’s.

De fietspaden in het koppelings-
gebied sluiten aan op de andere 
woon-werkroutes in het havenge-
bied en op de Gentse kanaalzone 
fietsroute, een recreatieve fiets-
route. 

Je vindt ze op  
www.gentsekanaalzone.be.

Enkele handige tips
• Honden zijn welkom, maar hou ze 

aan de leiband. 

• Wandel steeds op de paden.

• Zwerfvuil hoort niet thuis in het  
gebied. Neem afval terug mee.  
In het koppelingsgebied vind je 
immers geen vuilbakken.

• Behoud de rust in het gebied. Vuur 
en gemotoriseerd verkeer kan niet 
in het gebied.

• Hengelen is niet toegelaten

Op café in Desteldonk?
De Kring van Desteldonk (Recht-
straat 49) is voor iedereen toegan-
kelijk als café voor een koffie of een 
pintje, een gezellige babbel, een 
spelletje biljart of kaarten. De kring 
is open op zondagmorgen van 8u30 
tot 13 uur.
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