
     

WANDELEN IN GAVERE

LANGS HOFMEERSEN EN
HEKSENPADEN



LANGS HOFMEERSEN EN
HEKSENPADEN

Deze groene wandeling voert je langs glooiende weidelanden en de kronkelende
Schelde, een ideaal parcours met veel variatie.

PARCOURS: Sint Christianastraat -> Rotsestraat -> Hofmeerspad -> Warandeput ->
jaagpad langs de Schelde -> Eikstraat -> Steenberglos -> Beekstraat -> Schoolstraat ->
d' Hekseketse -> Beekstraat -> Sint Christianastraat 

  Afstand
6.8km (ca. 02u15 wandelen)

  Gemeente
Gavere

  Startplaats
Parking Estaminet De Rotse (Sint
Christianastraat 55, 9890 Gavere)

Bezienswaardigheden

1. Sint Christianadomein

Dikkelvenne is een bronnendorp en
bedevaartsoord gewijd aan de heilige
Christiana. Volgens de overlevering was
zij een Schotse of Angelsaksische prinses,
geboren rond 715. Ze werd opgevoed
volgens de heidense zeden en gewoon-
ten, maar bekeerde zich tot het Christen-
dom. Ze stak het kanaal over en kwam via
de Schelde in Dikkelvenne terecht. Overal
waar ze halt hield, sprongen er bronnen
uit de grond. Toevallig zat Dikkelvenne
zonder water. Achteloos tikte Christiana
op 'De Rotse' - het oude hart van Dikkel-
venne - en plots borrelde er water op.

Ze herhaalde dit op nog andere plaatsen
en het bronnendorp Dikkelvenne was
geboren. Op 'De Rotse' waren de kerk en
het kerkhof tot 1824 te vinden. In 1895
werd het terrein heraangelegd als een
park en werd de Christianakapel opge-
trokken in neogotische stijl. Houd alvast
even halt op deze idyllische locatie.

  

2. Hofmeerspad en omgeving

Het Hofmeerspad (trage weg) loopt langs
de wal van het kasteel Grenier, een mooie
plek in alle seizoenen. Dit kasteel werd
gebouwd op de oostelijke Scheldehelling
in 1837-1839 in opdracht van de Gentse
lakenhandelaar en senator, later baron
Grenier (1795-1870). In 1952 werd het
kasteel verkocht aan de Belgische lucht-
macht, die het nog steeds in gebruik
heeft. Het domein doet ook dienst als
één van de locaties voor de Superprestige
veldrijden.

  

3. Water onderweg

Op het einde van het Hofmeerspad kom
je aan de visvijvers van 'Den ouden End'.
Eerst zie je een bank met op de rugleun-
ing 'Slag bij Gavere'. Iets verder op je
linkerkant zie je een doorgang naar het
jaagpad langs de Schelde. Ga links en volg
dit pad ongeveer 1 km. Geniet van de
prachtige vergezichten. Ter hoogte van
het sluis in Asper loop je langs de vistrap.
Deze werd aangelegd om de vissen toe te
laten stroomopwaarts te komen ondanks
de sluizen.

  

4. d' Hekseketse en Ziekeput

Ongeveer halverwege de trage weg
d' Hekseketse vind je de bron 'ziekeput'.
De legende zegt dat de ziekeput de enige
bron was die in de middeleeuwen zuiver
water bleef geven op het moment dat in
onze contreien de pest was uitgebroken.
De bron werd gebruikt tot op het
moment dat de waterleiding zijn intrede
deed. De vroegere uitbater van de Dick-
bronnen of ook Reina-bronnen heeft deze
bron gebruikt om water te bottelen.
Intussen is de kwaliteit van het water
achteruit gegaan waardoor het niet meer
drinkbaar is. Rust even uit op het bankje
en geniet van het prachtige uitzicht. Daal
daarna verder af, je komt uit in de Beek-
straat. Ga dan rechts en je arriveert terug
aan het vertrekpunt van de wandeling.
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