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•  Start aan onze verkaveling in de Nijverheidsstraat (1). 
•  Volg de Dendermondesteenweg (2) en neem vervolgens de tweede straat links, de Galgenberglaan 

(3). Deze gaat over in de Paul De Ryckstraat (4).  
• Op het einde van de weg sla je rechtsaf, naar de Nijverheidskaai (5). Je fi etst verder langs de Schelde, 

door de Waterkluiskaai (6) en de Jan Delvinlaan (7).
• Sla vervolgens linksaf naar de R40 (8) en neem daarna de eerste straat rechts, de Eendrachtstraat (9).
•  Steek op het einde van de weg de Kasteellaan over naar de Ossenstraat (10), richting het Kon. 

Astridpark (B).
• Op het einde van de weg sla je linksaf naar de Slachthuisstraat (11) en zet je koers naar het 

Coyendanspark (C).
• Vervolgens sla je rechtsaf naar de Lousbergkaai (12). Je neemt meteen de eerste straat links, de brug 

over, naar de Gebroers van Eyckstraat (13). 
• Sla aan het einde van de weg rechtsaf naar de Keizer Karelstraat en vervolgens meteen linksaf naar 

Reep (14).

• Neem de tweede straat rechts over de brug en fi ets via de Maaseikstraat (15) naar de 
Limburgstraat, langs de Sint-Baafskathedraal (D), de Schouwburg (E), het Belfort (F), het 
Sint-Baafsplein en de Sint-Niklaaskerk (G), tot aan de brug. Sla net voor de brug rechtsaf 
richting Korenmarkt (16). Je fi etst rechtdoor de Kortemunt (17) in. Neem de eerste straat 
rechts, de Hoogpoort (18).  

 • Neem daarna de tweede straat aan je linkerzijde, de Belfortstraat (19), voorbij de 
Sint- Jacobskerk (H), naar de Vlasmarkt (20). Sla linksaf en fi ets tot de rotonde. 

• Neem aan de rotonde de eerste straat rechts, Steendam (21), en steek via de Sint-Joriskaai (22) 
de brug over (Joremaaie). Volg rechts de Rodetorenkaai die overgaat in de Hagelandkaai (23).

• Neem de rotonde Gent-Dampoort, fi ets voorbij het station aan je rechterkant en sla 
rechtsaf onder de brug richting het Antwerpenplein (24). Houd rechtsaan en je komt op de 
Dendermondsesteenweg (25). Vervolg je weg tot je de fi nish bereikt in de Nijverheidsstraat.
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ONTDEK HOE LEUK HET IS OM TE 
WONEN IN DESTELBERGEN

NIJVERHEIDSSTRAAT

VERKEN JE

MET DE FIETSNIEUWE BUURT

FIETSROUTE
DESTELBERGEN

DESTELBERGEN
NIJVERHEIDSSTRAAT

• Moderne woningen met 3 tot 4 
slaapkamers

• Frisse nieuwe site in een groen kader
• Op fi etsafstand van Gent-centrum
• Vlot woon-werkverkeer via de R4
• Vlakbij de Schelde en veilige fi etsdijk

Bezoek onze website durabrik.be voor meer info, 

of contacteer ons vrijblijvend op 09 280 60 60

ZWEMBAD S&R ROZEBROEKEN

STATION GENT-DAMPOORT

BASISSCHOOL DE WIJZE BOOM

KTA GITBO

COLRUYT


