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WANDELFOTOZOEKTOCHT DOORNZELE-KANAALZIJDE 

De voorbije 2 jaar vormde de Vlaamse Landmaatschappij samen met 
haar partners een voormalig industrieterrein in Doornzele-Kanaalzijde 
(Evergem & Gent) om tot een parkje met speelbos. Daarnaast kwam er 
ook een stuk lange afstandsfietspad bij. 
Op 8 september 2019 vieren we deze realisatie met een feestelijke 
opening. Wie niet kan wachten, kan deze zomer al op verkenning in het 
parkje. Onderweg kom je ook nog andere mooie recent ingerichte 
stukjes natuur tegen. Je kan ongestoord genieten van het landschap of 
mee op zoek gaan naar onze 17 fotofragmenten! 

 

Zet alle foto’s in volgorde en win op 8 september een leuke prijs! 

• AFSTAND WANDELING: 4,5 km 

• START -EN EINDPUNT: Café In de wachtzaal in Doornzele, Terdonkplein 14, 9042 Gent. 
Met de fiets? Fietsknooppunt 4, Doornzele. 
Met de wagen? Parking beschikbaar aan het startadres. 

• BEWEGWIJZERING: er is geen bewegwijzering aangebracht. Met de kaart (p. 6) en de 
wegbeschrijving (p.2), kan je zelf de juiste weg te vinden. 

• ROLSTOEL: de wandelpaden zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelen. 

• BUGGY: met een buggy is de wandeling mogelijk (afhankelijk van de aard van de buggy en de 
weersomstandigheden van de voorgaande dagen).  

REGLEMENT FOTOZOEKTOCHT 

• Enkel deelnemers met een volledig juiste en duidelijk ingevulde antwoordformulier maken kans om 
een prijs te winnen. 

• Er mag maar 1 antwoordformulier per 
deelnemer worden ingediend. 

• Het is verboden privé-eigendommen te 
betreden. 

• Bij gelijk aantal punten is de schiftingsvraag 
bepalend. 

• Antwoordformulieren dienen uiterlijk in het 
bezit te zijn van VLM op maandag 26 
augustus 2019 om 12:00u. 

• Antwoordformulieren of andere vragen m.b.t. 
de zoektocht kan je (in jpeg of pdf formaat) 
mailen naar vacgent@vlm.be of versturen 
naar onderstaand adres:  
Vlaamse Landmaatschappij – Fotozoektocht 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75 
9000 Gent 

• De winnaars worden bekendgemaakt op 8 september tijdens de officiële opening van het park of 
nadien telefonisch of via e-mail verwittigd. 

• Door deelname verklaart men zich akkoord met het reglement. 

mailto:vacgent@vlm.be
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WEGBESCHRIJVING 

1) Start met je rug naar café In de wachtzaal. Stap richting een groot rood wegsignaal met het cijfer 87 
of fietsknooppunt 4. 

2) Steek links van beide borden de weg over naar het nieuwe fietspad. 
3) Wandel rechtdoor op het nieuwe fietspad. 
4) Voorbij de bebouwing op je linkerzijde kom je aan het nieuw aangelegde parkje. Ga de trappen op, 

het park in. Ga hier rechtdoor en negeer dus het pad dat naar rechts gaat. 
5) Volg het nieuwe pad kronkelend mee. 
6) Laat een afslag naar links liggen, volg het pad “bergop”. 
7) Laat de afslag rechts liggen, wandel verder over het rode uitkijkpunt over de haven. 
8) Laat het pad schuinrechts liggen en volg het pad verder tot je het park uitgaat en opnieuw op het 

verharde fietspad komt. Sla rechtsaf. 
9) Ga linksaf, de bebouwing in. 
10) Neem een eindje verder de eerste straat rechts (Vijf Ringen). 
11) Aan het einde van de weg, ga links. 
12) Aan het kruispunt, sla rechts de Verbindingsstraat in. 
13) Steek verderop het kruispunt over, op een kasseibaan. Je bent nu op Doornzeledries. 
14) Je komt opnieuw een weg tegen. Steek de dries verder over via het wandelpad dat je schuin links 

door het gras ziet lopen. 
15) Dries overgestoken? Van hier uit (huisnr. 105) 

moet je links verder. Kies voor een frisse 
wandeling tussen de bomen in het gras, of wandel 
op de verharde weg. 

16) Je komt enkele picknickbanken tegen onderweg. 
17) Wanneer je links een speeltuin ziet, ga je voorbij 

het eerste deel van de speeltuin rechtsaf aan een 
treurwilg. Je gaat hier de Abdijdreef in. 

18) Sla onderweg het pad linksaf in en verlaat de weg 
die rechtsaf richting school afbuigt. 

19) Negeer de privéweg verderop links. 
20) Wanneer het hoofdpad afbuigt naar links, volg dit 

pad. 
21) Aan het kruispunt van paden sla je rechtsaf. 
22) Vanaf hier blijf je het wandelpad een hele tijd volgen. 
23) Ook wanneer je in het bos komt, blijf je het wandelpad langs het water volgen. 
24) Waar het pad stopt, steek je de beek over en vervolg je de weg aan de rechterkant van het water. 
25) Wanneer je terug op een verharde weg komt, ga linksaf en steek je de beek over. 
26) Neem voorbij de beek het eerste pad op je rechterkant. 
27) Wandel voorbij de 2 vijvers. In de verte zie je een brugje. Ga niet tot aan de brug, maar sla net 

voorbij de vijver, nog voor het bosje linksaf en volg de oever van de vijver. 
28) Laat het eerste pad rechts liggen en blijf de oever volgen tot je aan een bank en een infobord komt. 

Sla hier rechtsaf. 
29) Op de splitsing met een breder wandelpad sla je rechtsaf. 
30) Sla nog voor de paaltjes rechtsaf op het onverharde graspad langs de beek. 
31) Steek de brug over. 
32) Voorbij de brug steek je de aardeweg over en sla je een smal wandelpad in, schuinrechts. 
33) Volg dit pad langs de achtertuinen tot je terug uitkomt op je vertrekpunt. 
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ANTWOORDEN 

Rangschik de foto’s op pagina 4 en 5 in de volgorde waarin je ze tegenkomt op de wandeltocht. Kom je 
beeld C bijvoorbeeld als eerste tegen, dan zet je bij 1 de letter C. Succes! 
 

1  10  

2  11  

3  12  

4  13  

5  14  

6  15  

7  16  

8  17  

9  

SCHIFTINGSVRAAG 

Hoeveel inzendingen zullen we ontvangen hebben tussen 6 juli en 26 augustus 2019? 

PERSOONSGEGEVENS(*) 

• Naam:..................................................................................................................................................... 

• Leeftijd: ........ 

• Adres: .................................................................................................................................................... 

• Telefoonnummer:................................................................................................................................... 

• E-mailadres:........................................................................................................................................... 

• Andere opmerkingen of vragen? Wie een leuke suggestie heeft voor een nieuwe naam voor het 
parkje mag die ook hier doen of doormailen. 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

(*) Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de winnaars van de fotozoektocht en worden niet voor 
andere doeleinden gebruikt. Bezorg ons minimaal je naam en je mailadres of telefoonnummer. Je leeftijd wordt enkel gebruikt om 
een keuze te maken in de prijzen (kind/volwassenen). 

PRAKTISCH 

• Er is onderweg 1 mogelijkheid om iets te drinken of waar je mits consumptie gebruik kan maken 
van het sanitair. Dit is café “In de wachtzaal”, dit is ook het startpunt van de wandeling (gesloten 
op maandag en dinsdag). 

• Meer informatie over de inrichting van het park en de werken in Doornzele-Kanaalzijde vind je 
terug op de projectfiche van de Vlaamse Landmaatschappij: 
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Doornzele-Kanaalzijde.aspx 
 

 

Bedankt voor je deelname! 
  

 

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Doornzele-Kanaalzijde.aspx
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GA OP ZOEK NAAR DEZE 17 FOTO’S! 

Rangschik op pagina 3 onderstaande foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt onderweg.  

A

 
 

B 
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LUCHTFOTO – WANDELKAART 

 


