VURSTE (Gavere)
Langs Scheldevallei, bos en trage wegen
Routegegevens
Aantal kilometer:

8,5 km

Parcours:

vlak
grotendeels onverhard (soms modderig)
niet geschikt voor buggy’s

Troeven:

* Borgwal domein (mondmasker verplicht)
* trage wegen
* weidse zichten

Startplaats:

Parking rechtover de kerk van Vurste

Parking:

Voldoende rechtover de kerk of in de straat

Signalisatie:

bijgevoegde wegbeschrijving via QRcode (tot 19 februari: pijlen LG)

Start

Met dank aan Landelijke Gilde
Dikkelvenne-Baaigem-Vurste

Routebeschrijving
Vertrek van de parking rechtover de kerk van Vurste. We volgen de baan naar links en slaan direct recht af naar domein Borgwal. Op
het domein moet je verplicht een mondmasker bijhebben en afstand bewaren van de bewoners. Op het domein eerste pad rechts.
Pad blijven volgen en op het einde links meedraaien. Aan het einde van de vijver rechts afslaan tussen de bebouwing. Links richting
poort. Wij verlaten het domein links Leenstraat. 3e straat rechts Wulvekeetlos. Rechts op de Tertweg. Op het einde rechts
Peperstraat. Links Ten Stroom in. Meevolgen tot aan de schelde. Rechts het jaagpad op. Eerste afslag rechts. 2e wegel (voorbij het
water) links. Einde pad rechts. Links aanhouden en rechtdoor en meevolgen naar rechts. Klein brugje rechts over en het pad verder
volgen rechtdoor door het bos. Bovenaan de helling rechts naar de kerk. De weg meevolgen tot aan de grote baan. Rechts en
onmiddellijk links afslaan. Einde straat rechts. Baan blijven volgen, links aanhouden, links de Perrikweg. Einde weg rechts meevolgen
Wassenkerkhofstraat tot aan de grote baan Wannegatstraat rechts. Eerste wegel rechts .Pad naar links. Op het pad ligt bij slecht weer
een grote plas, je kan onder de draad kruipen links en zo de plas vermijden. Aan de baan oversteken en pad verder volgen. Langs de
kerk lopen en je komt terug aan het beginpunt.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar
oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde
van 25 euro. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij
het doorsturen van jouw foto’s.

Beter

wandeling

VURSTE (Gavere)
Langs Scheldevallei, bos en trage wegen
Enkele hoogtepunten

1. Borgwal
Het dorpsgezicht van Vurste, een deelgemeente van Gavere, wordt beheerst door het
oude, uitgestrekte kasteeldomein Borgwal, ooit eigendom van de adellijke familie
Goethals. De Gentse bisschop Triest had er in de 17e eeuw een buitenverblijf. Nu biedt
het een tehuis voor mentaal andersvalide volwassenen en is in handen van de Broeders
van Liefde.
2. Kasteeldomein Borgwal
Kasteel Borgwal is een kasteeldomein gelegen in het centrum van Vurste, een
deelgemeente van het Oost-Vlaamse Gavere. Het kasteel dat zelf uit verschillende
delen is gebouwd bestaat verder uit een neerhof met duiventoren en een
monumentale ingangspoort met portierswoning. Het domein is omgeven door een
1.700 meter lange gemetselde muur. De oudste vermelding van dit 18 ha groot domein
gaat terug tot 1538 en was door de eeuwen heen eigendom van verscheidene families.
3. IJskelder
In het zuidoostelijk deel van het park, op het kruispunt van twee assen, staat een
gebouwtje boven een ijskelder en natuurlijke bron. De eronder gelegen ijskelder heeft
een toegang in het noorden.
4. Scheldevallei
De Scheldevallei maakt deel uit van een 500 ha groot natuurgebied. Op het gewestplan
wordt dit gebied aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De evolutie van de Scheldevallei en haar mensen is verbonden met de werken, die er
door mensenhanden werden uitgevoerd. Vooral tijdens de wintermaanden kon de
Schelde de aanzwellende watermassa niet verwerken en kampte de vallei steeds met
overstromingen. Vandaar dat er dijken werden aangelegd, sluizen gebouwd en beken
gegraven. Bij het terugtrekken van het overstromingswater werd een laag slib
achtergelaten. Dit had oorspronkelijk voor de landbouw een vruchtbare waarde.
Nadien werd het slib aangewend voor het vervaardigen van baksteen. Niet alleen de
Scheldemeersen werden herschapen, maar de Schelde zelf onderging vele
veranderingen. De bochtige Schelde werd op verschillende plaatsen rechtgetrokken en
gekanaliseerd. Hierdoor werd het tijdperk van overstromingen volledig afgesloten en
kwam een bloeiende scheepvaart tot stand. Al deze
veranderingen deden ook geleidelijk aan een heel
6
specifieke fauna en flora ontstaan.
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5. Prachtige verzichten
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6. Tertweg
Eerste benoemde trage weg in Gavere
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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