WANDELEN IN GAVERE

LANGS DE PADEN VAN
RIETJE DE COCKER, LUS 1

2. Ten Stroom

LANGS DE PADEN VAN RIETJE DE
COCKER, LUS 1

Een rustige plek vlakbij de Schelde, ideaal
om even te verpozen. Geniet intussen van
de poëzie van onze plaatselijke dichters.
3. Borgwalhoeve met duiventoren

Deze eerste luswandeling brengt je vanaf het geboortehuis van "Rietje De Cocker", via
de Tertweg én tussenstop langs de Schelde, naar het domein Borgwal.

Deze hoeve, met op de binnenplaats een
opvallende duiventoren, behoort tot het
kasteeldomein. Een interessant weetje:
duiventorens werden vroeger gebouwd
bij kastelen en hoeven. Tijdens het Ancien
Régime was het houden van duiven
middels het duivenrecht streng
gereglementeerd.

PARCOURS: Gentweg -> pad naast huisnummer 26 -> Leenstraat -> Wulvekeetlos ->
Tertweg -> Peperstraat -> Ten Stroom -> Trekweg -> Scheldekaai -> Oude Gaverweg ->
Borgwalstraat -> Leenstraat -> domein Borgwal -> Gentweg

Afstand
3.9km (ca. 01u15 wandelen)
Startplaats
Trefpunt Henri De Cocker (Gentweg 30,
9890 Gavere)

Bezienswaardigheden
1. Trefpunt Henri De Cocker
Dit is gevestigd in de oude pastorij,
verbonden aan de kerk van Vurste. Het is
tegenwoordig de thuisbasis van het
Kunstatelier en Jeugdclub Avalon.

Gemeente
Gavere

De aanwezigheid van een duiventoren
was een teken van rijkdom. Heren
mochten 1 koppel duiven houden per
hectare grond die ze bezaten.

Parkeerplaats
Gentweg 30, 9890 Gavere

Ontdek meer over deze kunstenaar
en Stichting Henri De Cocker op
www.henridecocker.be. Hierbij één
van zijn typische werken:

4. Kasteeldomein Borgwal
Dit domein (18 ha) vormt de thuisbasis
van een instituut voor personen met een
handicap (Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste). Enkele jaren geleden werd
het opengesteld voor het brede publiek.

De naam verwijst naar de bekende
kunstschilder 'Rietje' De Cocker
(1908-1978). Zijn geboortehuis (nr. 7)
bevindt zich naast de kerk. Hier had hij
ook zijn atelier waar hij zich integraal aan
zijn kunstenaarsroeping kon wijden. Hij is
vooral gekend omwille van zijn expressionistische werken.
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Geniet van deze mooie omgeving. Neem
je alvast een kijkje naar de ijskelder, het
gerestaureerde kasteelgebouw met
'spiegelvijver' én 19de-eeuwse bakstenen
muur rondom het domein? Best wel
impressionant, niet?

Mogen we daarom vragen om de rust en
privacy van de bewoners te respecteren?
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5. Sint-Martinuskerk
Dit pittoresk dorpskerkje grenst aan het
ommuurde kasteeldomein Borgwal en
wordt omringd door het kerkhof.
Rechts van de kerk zie je het geboortehuis van Henri De Cocker (nr. 7). Als zoon
binnen een landbouwersgezin 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 het sterkst beklijven in zijn koppige boerenziel. Hij vindt
de dood als fietser in 1978 en ligt begraven op dit kerkhof.

