Pad volgen, voorbij parking 2 verlaat je het domein
Borgwal ”.
Sla rechts af en ga na ± 50 m onmiddellijk terug rechts,
de “Ganzendam” in.
Verderop stap je links tussen de kanteldeurtjes het bos
in. De Vurstenaren noemen dit "Het kankerbos". Het
pad links volgen tot op het einde. Verlaat het bos via
het kanteldeurtje.
Stap links, d.i. een kleine klim. Neem de 1ste weg
rechts: de “Van der Gracht dreef".
Bij de bocht loop je rechtdoor en neem je de trage weg:
“Pickendaele”. Volg het pad door het bos, ga over het
bruggetje: dit is de scheiding tussen Merelbeke en
Gavere.
Neem na het knuppelpad het eerste pad rechts door
het bos. Op het einde van de trage weg de betonweg
links nemen: de “Perrikweg”. Hou verder rechts aan
langs elektriciteitspaal nr. 151 tot op het einde van de
Perrikweg. Aan de T-splitsing rechts gaan en bij de
eerstvolgende splitsing neem je links en laat de
“Groenstraat” rechts liggen.
Loop tot aan elektriciteitspaal 131 en neem het pad
ernaast.
Dit pad ± 100 m volgen en daarna naar links gaan in
de richting van de bunker.
Einde wegel rechts ± 100 m betonweg volgen en dan
de 1e weg links “Populierkensweg” inslaan, dit pad
verder volgen naar rechts.
Ga einde van het pad naar rechts in de richting van
Vurste kerk, steek de straat over richting “Garage
Opel”, dit is de richting naar het eindpunt aan de kerk
van Vurste.

Weetjes over de deelgemeente Vurste
 De naam Vurste zal wellicht de verbastering
zijn van het Latijnse 'forestum' (= woud) en
dus wijzen in de richting van een boskant t.o.v.
lager gelegen, drassige Scheldeboorden.
 Oppervlakte: 4,49 km². 1.037 inwoners.
 Bezienswaardigheden:
Kasteel Borgwal, kasteelpark met duiventoren
en hoeve: binnen het immense ommuurde
domein staan de gebouwen van de Broeders
Ebergiste die er instaan voor de verzorging van
mensen met een mentale beperking. Het park
en de hoeve zijn toegankelijk voor het publiek.
Sint-Martinuskerk met begraafplaats en
pastorijhuis. Deze gotische kerk dateert
oorspronkelijk uit de 14de-15de eeuw, werd
vergroot in de 16-19de eeuw en verbouwd
tussen 2000 en 2006.
 Henri De Cocker werd op 15/09/1908
geboren in een landbouwersgezin te Vurste.
Als jonge snaak werd hij ingeschakeld als
seizoenarbeider. Maar „Rie‟ toonde een
aangeboren talent om te tekenen en ging
studeren aan de Gentse Academie. Van al de
-ismen in de kunst zal het expressionisme
sterkst beklijven in zijn koppige boerenziel.
Naast tal van fietsreizen zijn er ook heel wat
tentoonstellingen in grote steden. Hij vindt de
dood als fietser op 02/11/1978 en ligt
begraven nabij zijn woonhuis op het kerkhof.
Aanvullende info over Vurste (Gavere):
 www.gavere.be (algemeen, geschiedenis,
wandel- en fietsroutes)
 www.polsregio.be (erfgoedhaltes)
 www.erfgoedbankleieschelde.be (digitaal
archief)

Langs de schilderachtige wegen
van “Rietje Cocker”
2 wandelingen langs de trage wegen in Vurste

 Afstanden: 3,9 km (rood) of 6,9 (blauw)
 Vertrek en einde: gemeentelijk trefpunt
Henri De Cocker, Gentweg 30 te Vurste
 Aard: groene wandeling langs weiden en bos
 Wegdek: verharde aardeweg, gras en
beton/asfaltweg
 Reliëf: hoogteverschil 29 meter
 Rolstoel/kinderwagen: niet mogelijk
Bewegwijzering: geen
 Route op de smartphone: GPX-file
beschikbaar op website Gemeente Gavere

v.u. Gemeentebestuur Gavere – VVV’t Gaverland

Wandeling 1: 3,9km langs “Tertweg”

Ga rechts en bewandel de Oude Gaverweg tot aan de
kleine rotonde. Loop nu naar links en volg de
Borgwalstraat tot het einde van de weg.
Je bent nu terug in de Leenstraat en gaat een 50 tal meter
naar rechts waar je via het zebrapad aan de overkant van
de straat waar je de ingang van het domein Borgwal
bereikt.

Wandeling 2: 6,9 km langs “Pickendaele”

In de Borgwalhoeve kun je op woensdag en op vrijdag
van 14 h 00 tot 17 h 00 én iedere eerste zondag van de
maand van 14 h 00 tot 17 h 00 genieten van een hapje of
een drankje.
Vanaf hier loop je verder door het domein Borgwal en
loop je rond de kasteelvijver richting kerk van Vurste,
terug naar de startplaats.

Kijk uit naar:

We starten aan het trefpunt in de Gentweg van op de
parking van de “oude pastorij”.
Laat de oude pastorij achter je en stap 30 m naar links en
volg het pad naast huisnummer 26 tot aan het einde.
Steek de weg over, ga links af en neem de eerste straat
rechts: Wulvenkeetlos.
Aan het einde van Wulvenkeetlos ga je rechts de Tertweg
in. Let op: de opstap is hoog!
Einde van dit pad loop je naar rechts. Je bent nu in de
Peperstraat. Links de Scheldemeersen! Deze loop je tot
op het einde.
Ga nu naar links en loop “Ten Stroom” tot het einde,
richting Schelde.
Aan de Schelde kom je aan het jaagpad dat je rechts volgt.
Na ongeveer 200m aan het verkeersbord, ga je rechts rond
de vijver (vijver op de linkerkant houden) en loop daarna
links. Op het einde van dit pad gaat u naar rechts en volgt
± 30 m de kasseiweg (= Scheldekaai).
Neem nu rechts de Scheldekaai en volg de baan rechtdoor
tot aan de Oude Gaverweg.

Oude pastorij

Borgwalhoeve

ijskelder

Scheldemeersen

Kasteelvijver: “Spiegelvijver”

duiventoren

knuppelpad

Laat de kerk achter je en stap ± 150 m naar rechts het
domein Borgwal binnen, parking 3 en 4 aan de
rechterkant.
Neem het 1ste pad rechts, aan de splitsing de kerktoren
rechts laten liggen.
Ga links en dan rechtdoor tot aan het Chinees
Paviljoen. Stap rond het Chinees Paviljoen waaronder
de ijskelder ligt en bekijk kasteel Borgwal aan uw
linkerzijde.
Keer even terug en neem het pad links. Je komt aan je
rechterzijde langs “de stille ruimte”.
Vervolg het pad en neem de tijd om het mooie kasteel
te bekijken. Volg nadien rechts verder het pad.
Hou de “Spiegelvijver” aan je linkerkant tot het einde
van de dreef. Het loont de moeite om even stil te
houden op de binnenkoer en de “Duiventoren” te
bekijken, één van de mooiste van Vlaanderen. Eventjes
terugkeren en dan naar links gaan richting parking 2.

