
intensief don kìossiek groenonder-
houd. Sproeistoffen worden niet ge-
brujkt en moojsel wordt weggehaald.

Om de wondelpoden het hele joar
door ulot toegonkeliik te hou-
den, worden ze 5 moal per iaar
gemaoid. De overige oppervlokte
krìjgt een extensiever beheer. Donk-
zij de hogere vegetotìe overleuen tol
van bijzondere plonten- en djersoor-
ten. Extro oondocht gaal naar het
bestrijden von ongewenste soorten
zools Canadese gonzen en reuzenbe-
ren klo uw.

Hoe het koppelingsgebied
uerkennen?
Op de wondelkoort zìjn verschìl-
lende wondellussen aangeduid.
ldeool uertrekpunt voor bezoekers
uon buiten Desteldonk is de kerk. le

uindt er oìtijd porkeerplaots. le kon
er een wondeììng moken von 6 km,
2,5 km of 2 km (zie koort).

Voor ruiters ìs een pod uoorzien
tussen de geluidswol en de Roden-
huizeloop (zie koort). Op een bepaold
moment kom je terug op hoofdwon-
delpad, door gebruiken ruiters liefst
de grozige berm, zodaL de hoeven
hel pod nìet beschodigen.

Hel grazige wondelpod rond de
woterportijen blìjft toego n ke-
lijk, moor wordt omwille von het
broedseizoen uon wotervogels nie!
voor holf juni gemaaid. Het graziq
wondelpadis het enige njet uerhd
de pad in het gebìed. De overige
paden blijven vlot toegonkeìijk voor
roìstoelgebruj kers en buggg's.

De fietspaden in het koppelings-
gebjed sluiten oon op de ondere
woon-werkroutes ìn het hovenge-
bied en op de Gentse konoolzone
fietsroute, een recreotieue fiets-
ro ute.

Je vìndt ze op
www.gentse kanoolzone.be.

Enkele hondige tips
. Honden zijn welkom, maar hou ze

oon de leibond.

. Wondel steeds op de paden.

. Zwerfuuil hoort niet thuis in het
gebied. Neem ofvol terug mee.
ln het koppeììngsgebìed vind je
immers geen vuilbokken.

. Behoud de rust ìn het gebìed. Vuur
en gemotoriseerd verkeer kon niet
ìn het gebìed.

. Hengelen is niet toegeloten

Op cofé in Desteldonk?
De Kring van Desteldonk (Recht-
stroot 49) is voor iedereen toegon-
kelijk ols cofé voor een koffie of een
pì ntje, een gezellige bobbel, een
spelìetje biìjort of koorten. De kring
ìs open op zondagmorgen von 8u30
tot 13 uur.

Meer info of urogen ouer het beheer
uqn de koppelingsgebieden?

Projectbureou
Gentse kqnqqlzone

Woodrow Wilsonpleìn 2

9000 Gent
09 267 78 02

ì nfo @ g e ntse konoolzone.b e

Meer info of vÍogen
ouer de inrichting?

VLM Regiò West
Virgì nie Loveììnggebouw

Konìngin Morio Hendrikopleìn 7O bus75
9000 Gent

09 244 85 00
info@vlm.be

ln de Gentse houen liggen
'koppelingsgebieden'. Kop pe-

ìì n g s g e bied e n zijn ov er gangs-
zones tussen de dorpen en de
hovenindustrie. Noost bu'Ífers
zij n koppeli n gsgebieden zones
woor bewoners, werknemers en

bezoekers ku nnen ontspo nnen
en op een ueiììge monjer von
en naar het werk fietsen. De

Vloo mse Londmootschappij
richt de koppelingsgebjeden
in, het beheer ochterof gebeurt
door Project Gentse Konoolzone.

Het koppelingsgebied
Desteldonk is het eerste in-
gerichte koppelìngsgebied. Het
koppelingsgebìed ligt rondom
de dorpskern von Desteldonk.
Vio de Kennedgloon, dìe ìoopt
van de Webo tot Zelzole, kon je
Desteldonk bere'iken.
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Wqt vind ie in het
koppelingsgebied
uon Desteldonk?
Het gebied is doorsneden door
wondel- en fietspoden.

le vindt er grote wøterpor-
tiien met brede rietkro gen en

specifi eke moerosuegetqtie.
De bufferberm neemt het
zjcht vonuit Desteldonk op het

bedrijventerrein weg. Hij ìs be-
plont met inheemse bomen
en struiken.

Het open woter vormt een

uerblijfpìoots uoor de vele
soorten woteruogels die de
konooìzone rìjk ìs.

Op het einde uon de Lichter-
veldestroot is een porkzone
oangelegd. Hier is rujmte om te
ontsponnen. le kon er o.o. pick-
njcktofels vjnden, een peton-
quebaan en een pingpongtdfel.
Het grote gozonleenl zich
uitstekend voor een spelletje
uoetbol.

Ecologisch beheer
De koppelingsgebieden krijgen
een ecologisch beheer. Eco-
logìsch onderhoud is mjnder
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Wa n delkaart
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Tekst: Projectbureou Gentse Konoolzone
Foto's: Artoos, Robert Bosmons, Thomos Lepìot
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hlandel kaarl koppel ingsgebied Desfeldonk
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Wandelkaart - terreininrichting

koppelingsgebied Desteldonk

f ingericht koppelingsgebied
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