Weetjes over de deelgemeente Asper













Er is geen éénduidige verklaring voor de naam
“Asper”. Het kwam reeds voor in archieven
anno 963 onder de vorm “Haspra”
Oppervlakte: 5,79 km² , 4434 inwoners
(31/12/2016).
Vierschaar. De vierschaar op het Carlos
Dierickxplein is een replica. Alleen de
rechtervoorsteen maakte deel uit van de
originele vierschaar die afhing van de Gentse
St.Baafsabdij en reeds vermeld werd in 1547.
Monument Carlos Dierickx. Geneesheer en
46 jaar burgemeester, eerst van Asper en
nadien van fusiegemeente Gavere. Bronzen
standbeeld (2005) ontworpen door kunstenares
Kristien Vervaet uit Asper.
Duiventoren. De duiventoren langs de
Landdijk behoorde tot een groot
landbouwbedrijf, afhankelijk van het hof van
de heerlijkheid Ten Hove (16de eeuw). De
Asperse duiventoren is dringend aan
restauratie toe.
St.Martinuskerk. Vroegste vermelding van
een stenen kerkje in de 12de eeuw. Nadien
veelvuldig verbouwd. Na een verwoestende
brand in 1901 heropgebouwd in Romaanse
stijl.
Historische gebouwen. in het centrum:
- Huis QUERIA, langwerpige bouw met
rondboogportaal; in de waaier is de datum
aangebracht: 1804.
- Huize BOEYKENS, voorgevel in
neoclassicistische stijl; in de ijzeren waaier
boven de deur: datum 1781. Dit huis weerspiegelt de bloei van de brouwerij Boeykens.
- ’t KASTEELKE , op het einde van de dreef,
naast het schooltje:, een landhuis uit de periode
1870-1900.

Gelieve op de paden te blijven
en geen zwerfvuil achter te laten.
Samen houden we het proper.

Nodigt u uit op een wandeling
langs de Peetjeswegel en stukjes

historisch (H)aspra

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

v.u. Gemeentebestuur Gavere – VVV’t Gaverland

 Afstand: 5,3 km
 Vertrek en einde: Parking op het Carlos
Dierickxplein, Asper.
 Aard: groene wandeling langs weiden en bos
 Wegdek: asfalt/beton/kasseien/verharde
aardeweg/stukje gravel
 Reliëf: vlak
 Rolstoel/kinderwagen: moeilijk maar
haalbaar op het stukje van de Peetjeswegel
 Bewegwijzering: geen
 Route op de smartphone: GPX-file
beschikbaar op de website van Gavere

Kijk uit naar:

Peetjeswegel

Vierschaar

Monument
Carlos Dierickx
We starten op het Carlos Dierickxplein dat verfraaid is met
een vierschaar, een ere-monument en een
gedichtenhoekje. We nemen de Steenweg richting Gavere.
Net voor de Wallebeek slaan we rechtsaf en volgen de
Landdijk. Deze dijk werd reeds aangelegd in de 18de eeuw.
Aan onze rechterzijde ontwaren we de restanten van een
duiventoren. De Landdijk omsluit hier het Jolleveld
(rechts), een zandrug met open landschap waar belangrijke
archeologische vondsten werden gedaan zoals bronzen
sieraden uit de Romeinse periode en een Merovingische
begraafplaats (6de eeuw.) Wat verder zien we links het
bruggetje liggen dat ons op de Peetjeswegel brengt. Deze
weg werd aangelegd door Henri Dhont (1866>1950.) Hij
was de peetvader van de steenbakkers (vandaar: “Peetje”
Dhont). Over de Peetjeswegel konden de arbeiders op een
vlotte manier naar de steenbakkerijen langs de Schelde
stappen. Waar de (korte) Peetjeswegel eindigt, begint de
Donkstraat die wij volgen. Aan de T-splitsing: rechts
houden tot aan de Schelde waar wij rechtsaf slaan,
stroomopwaarts richting sluis.

Waar nu de Schelde stroomt, tegenover het Gaverse
boogschuttersterrein, stond vroeger het huis van Peetje
Dhont. Met wat geluk zien we hoe één of meer
binnenschepen in de sluis worden geschut. Voorbij de sluis
slaan we rechtsaf en volgen de Scheldekant-straat die wat
verder overgaat in een kasseibaantje. Zo komen we aan het
boogschuttersterrein van de Asperse St.Sebastiaansgilde die
reeds vermeld werd in 1428. We nemen rechts de
Haagstraat tot in de Tragelstraat. Hier slaan we linksaf en
volgen de Tragelstraat tot in de Hulstraat. Iets verder
kunnen we links over een buurtweg stappen (bord:
Kerkhofstraat) die we volgen, voorbij het kerkhof tot in de
Haagstraat. Deze buurtweg stond vroeger bekend als
“Gaverweg” en werd gebruikt door de mensen van Zingem
en Asper om naar de Gaverse markt te stappen. Op het
einde van de Kerkhofstraat nemen we de Haagstraat naar
rechts en zo naar Asper-dorp waar de St.Martinuskerk,
Huize Boeykens en Huis Queria onze aandacht trekken
(zie ‘Weetjes”.) Steenweg volgen naar rechts om terug onze
startplaats te bereiken.
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