
De ‘Kanaalparochies’ zijn een begrip 
geworden: de parochiegemeenschappen van 
Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-
Kruis-Winkel. Vier mooie gemeenschappen, 
met ieder hun eigenheid, en waar heel wat 
te beleven valt. Maar toch leggen we graag 
contacten met de buren, en willen we meer 
en meer samenwerken. Zodat we na ver-
loop van tijd kunnen spreken van 
‘Kanaalparochie’, één grote parochie met 
vier plaatselijke gemeenschappen. 
In 2011 groeide de idee om een fi etsroute 
doorheen de Kanaalparochies te maken. 
Langs gekende en ongekende wegen, en 
natuurlijk ook langs de vier kerkgebouwen. 
Een idee is één zaak, het uitwerken ervan 
een andere. Heel veel dank aan diaken Jef 
Van Kerchove die deze fi etsroute uitgete-
kend en, met echtgenote Sonia, fi etsend 
uitgetest heeft. De fi etsroute die u nu in 
handen heeft, op papier of via onze web-
site (www.kanaalparochies.be), is het mooie 
resultaat. 
Op een rustig tempo het landschap van 
onze parochies verkennen, gezellig keuve-
lend met de medefi etsers: dat is de bedoe-
ling van deze route. En waarom niet even 
bezinnend verpozen in onze kerkgebouwen 
die overdag elke dag van het jaar open 
zijn. 
Geniet van de fi etstocht!
Patrick De Baets, pastoor

Startpunt 3: 
O.-L.-Vrouw Geboortekerk Desteldonk

We verlaten “Desteldonkdorp” en rijden 
de “Lichterveldestraat” in. (als we met 
de rug naar de kerk staan schuin links)
Vanaf nu volgen we de ‘fi etsroute 
Gent’ tot in Oostakker! 
Vanaf nu volgen we de ‘

Op het einde van de straat is het 
eventjes opletten dat we de juiste in-
gang (fi etspad) naar de Skaldenstraat
kiezen.

We slaan op het einde ervan linksaf  
op het fi etspad en volgen dit tot het 
rondpunt en ronden het volledig tot de 
“Fritiof Nilsson Piratenstraat” die we 
inrijden richting Oostakker 
(volg wegwijzer   
inrijden richting Oostakker 

 )

We verlaten het industriepark door 
linksaf te slaan in de “Borkelaarstraat”.  
We zijn op de parochie Oostakker.  

We kruisen “Wittewalle” en rijden de 
“Gasthuisstraat” in. (knooppunt 50!)  
Op het einde ervan zien we de
 “Sint-Amanduskerk”.

Ook deze kerk is beslist een bezoekje 
waard.  In de voormalige winterkapel 
hangt een heel mooie “Corpus”, die 
vroeger in de”Calvariekapel” hing in het 
begin van de Bredestraat. 

  

Op de dorpsplaats staan ook enkele 
rustbanken en kan je de inwendige 
mens sterken in bv. “De Spiegel”, “The 
Secret”, “De Flapuit” of het “Koffi e-
boontje”.

Wie dit wenst kan de fi etsroute verla-
ten en het bedevaartsoord van 
Oostakker/Lourdes bezoeken.  
Rij hiervoor de GENTSTRAAT in en volg 
deze gedurende 3 km. Over de brug 
van de R4 zie je op je linkerkant de 
parking aan het Boerenhof en de ingang 
van het bedevaartsoord.



Fietsroute van de kanaalparochies

startpunt 3: 

O.-L.-Vrouw Geboortekerk 
Desteldonk

De naam Desteldonk betekent een bijlvor-

mige zandige opduiking in een moerassig 

terrein. 

In een oorkonde van 966 bevestigde de 

Frankische koning Lotharius dat een deel 

van Desteldonk tot de bezittingen van de 

Sint-Baafsabdij behoorde. In 1248 werd een 

belangrijk deel van Desteldonk een grafe-

lijke heerlijkheid die afhing van de Gentse 

Oudburg. Margaretha van Constantinopel 

begunstigde het dorp met een keure, samen 

met Hijfte en Doornzele, en delen van Slei-

dinge, Lovendegem en Waarschoot. 

Desteldonk was toen al een zelfstandige 

parochie. De graaf van Vlaanderen gaf 

delen van Desteldonk in leen aan particulie-

ren. De parochie bleef doorheen het Ancien 

Régime een verzameling aparte heerlijkhe-

den met verschillende besturen.

In de 16de eeuw had Desteldonk zwaar 

te lijden onder de godsdienstoorlogen en 

in 1578 werd de kerk ontmanteld door 

Gentse opstandelingen.  Nadien werd een 

protestantse kerk ingericht met de vroe-

gere katholieke pastoor als dominee.  Gans 

de parochie werd echter verwoest en de 

bevolking grotendeels verdreven tijdens de 

verovering van Gent door de Spanjaarden.  

Ook na 1584 volgde nog een jarenlange 

strijd tussen het Noorden en het Zuiden.                                              

Op 29 mei 1608 werd de intussen terug 

opgebouwde kerk opnieuw gewijd door Mgr. 

Petrus Damant, bisschop van Gent.  Dit heu-

gelijke feit was het eindpunt van een lange 

en dramatische periode.  De kerk kreeg als 

patrones Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.  


