Ziekeput: ongeveer halverwege d’Hekseketse vind je

“den ouwen end”

Grote Route pad wit/rood

de “vistrap”

Bron “Ziekeput”

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 REINAbronnen heeft die bron gebruikt om water te bottelen.
Nu hebben de omwonenden nog steeds toegang tot de
bron bij wijze van erfdienstbaarheid. “Geen
drinkwater”! Pijnlijk is dat die zuiverheid van de bron
nu definitief verleden tijd is omdat een bovenliggende
bedrijf een massale vervuiling met vluchtige solventen
heeft veroorzaakt, die ver in de omtrek het grondwater
en ook de bronnen heeft aangetast.

Langs Hofmeersen en
Heksenpaden!
Combinatie van de trage wegen:
Hofmeerspad en d’Hekseketse

Aanvullende info over Dikkelvenne en Gavere:
- www.gavere.be (algemeen, geschiedenis, wandel- en
fietsroutes)
Bankje bij “Ziekeput”

puur genieten!

Weetjes over plaatsen in deze wandeling:
Kasteel Grenier: Het kasteel werd gebouwd op de
oostelijke Scheldehelling in 1837-1839 in opdracht van
de Gentse lakenhandelaar en senator, later baron
Grenier (1795-1870) door de architect Renard. Eén van
de nazaten, Livia Grenier, huwde markies Franco
Durazzo. De Greniers liggen begraven in een kelder
naast de kerk van Gavere. In de glasramen van de kerk
staat ook hun wapenschild en dat van de Durazzo’s
afgebeeld. In 1952 verkochten Franco Durazzo en Livia
Grenier het kasteel aan de Belgische Luchtmacht, die
het nog steeds in gebruik heeft.
Het fungeert ook als één van de VIP-locaties van de
superprestige veldrijden die elk jaar in het domein plaats
vindt. Het Hofmeerspad loopt langs de wal van het
kasteel.

- www.polsregio.be (erfgoedhaltes)
- www.erfgoedbankleieschelde.be (digitaal archief)

Meldpunt Trage Wegen Gavere:

Voor al uw vragen of opmerkingen rond trage wegen
kan je hier terecht:

De Poort
regionaal toeristisch onthaalpunt “De Vlaamse Ardennen”
Markt 1 – 9890 Gavere
 09 389 29 80
 vrijetijd@gavere.be  www.gavere.be

 Afstand: 6,8 km
 Vertrek en einde:
Parking van eetcafé “De Rotse”
 Aard: groene wandeling langs glooiende
weidelanden en de kronkelende Schelde
 Wegdek: asfalt, gravel, verharde aardeweg
 Reliëf: hoogteverschil : 32 meter
 Rolstoel/kinderwagen: niet mogelijk in de
afdaling van d’Hekseketse
 Bewegwijzering: geen
 Route op de smartphone: GPX-file
beschikbaar

v.u. Gemeentebestuur Gavere – VVV’t Gaverland

Hofmeerspad

d’Hekseketse

Loop weer +- 1 km en je ziet links 3 bankjes met
zicht op de Schelde.
Loop nog eens +- 1 km verder en sla links af langs
een oude Scheldearm (herkenning: links een houten
paal met BLOSO teken en rechts een metalen
stootrand aan de Scheldekant).
Na 100 m sla je rechts af. Loop 50m verder aan
elektriciteitspaal nr 305 de Eikstraat in.
Volg de Eikstraat tot je op je rechterkant het wit-rood
teken ziet van een “Grote Route”(GR)-wandelpad.
Loop dit pad af tot aan het eerste kruispunt, sla links
af en loop naar beneden.
Aan de asfaltweg (Beekstraat)sla je rechts af en na 20
m meteen weer links de Schoolstraat (wegel) in.
Klim naar boven en geniet links van de meersen van
de Scheldvallei. Eens boven, zoek je naar een afslag
links tussen een afgesloten weide en een haag van een
woning (paaltje met BLOSO teken).

We vertrekken aan eetcafé “De Rotse” met ruime parking.
Als je de parkeerplaats verlaat, stap je meteen rechts de
velden in. Loop door tot het gehucht “De Rotse”.
Op de splitsing neem je de weg links en klim eerst langs
een paar woningen op naar de Halsberg.
Op het aarden wegje kan je links tussen de bomen door af
en toe de Scheldevallei zien, terwijl je rechts de mooie
glooiingen van de Halsberg kan bewonderen.
Blijf de aardeweg volgen tot het kruispunt tussen de start
van het “HOFMEERSPAD” en de weg: Halsberg.
Loop hier door tot bij een kruispunt met veel wandel- en
fiets-bewegwijzering, hou je links aan.
Loop door de nieuw aangelegde eikenlaan tot aan

de bosrand.

Nog 100 m verder loop je langs de wal van het Kasteel
Grenier. Een mooie plek, zomer en winter! Het eind van
de wal is ook het einde van het Hofmeerspad. Loop
meteen links door het “wandelsas” en blijf links lopen
langs de visvijvers van “den ouden end”.
Eerst zie je een bank met op de rugleuning “Slag bij
Gavere” Iets verder op je linkerkant zie je een hekken dat
uitheeft op het jaagpad langs de Schelde. Ga links en loop
dit pad af over +- 1 km. Geniet van de prachtige
vergezichten.
Ter hoogte van het “Sluis van Asper” loop je langs de
“vistrap”. Deze werd aangelegd om de vissen toe te laten
stroomopwaarts te komen ondanks de sluizen.

Vanaf nu loop je langs “D’ HEKSEKETSE”.
Na 150 m daal je steil af naar de bron “de Ziekeput”.
Rust even uit op het bankje en geniet van het uitzicht.
Loop verder naar beneden tot aan de asfaltweg
(Beekstraat) en sla rechts af.
Loop door tot aan je vertrekpunt.

Kijk op je wandeling uit naar:

Eetcafé “De Rotse” vertrek en eindpunt

Eikenlaan in wording

De wal van Kasteel Grenier

