
Sint-Franciscusschool Waasmunster Wandeling Centrum Georganiseerd door de Ouderraden 

V.U.: Mathias Vercauteren 
Opmerkingen: 0468/258.947 of ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be 

Sifrawa Wandeling Centrum (5,5 km) 
 

Omschrijving 

Sifrawa Wandeling: deze wandeling vertrekt vanaf de Centrum vestiging van de Sint-
Franciscusschool. Een begeleide fotozoektocht kan je vinden op de website 
https://ouderssifrawa.com/wandelingen/ 

Belangrijke info 

• Parkeren: Parking Gentstraat, 9250 Waasmunster 
• Startpunt: Sint-Franciscusschool Afdeling Centrum,  

                    Vierschaar, 9250 Waasmunster 
• Eindpunt: zelfde als startpunt 
• Lengte: 5,5 km 
• Terrein: 80% onverhard en slecht toegankelijk met een buggy of een rolstoel 

 

Route omschrijving 

 Start aan de Centrum vestiging van de Sint-Franciscusschool op de Vierschaar.  
 Wandel de Kerkstraat in richting de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
 Aangekomen op het Kerkplein, sla je rechtsaf de Lucien Vandeveldestraat in. Dit is het 

straatje (of liever pad) rechtover de ingang van de kerk.  
 Volg het pad tot in het park. We lopen langsheen de gebouwen en speelplaats van GBS De 

Wonderboom.  
 We wandelen verder in Park Blauwendael. Bij de eerste splitsing slaan we linksaf en we 

volgen het pad. Bij de volgende splitsing slaan we rechtsaf en vervolgens nog eens rechtsaf 
tot aan Kasteel Blauwendael.  

 We wandelen voorbij Kasteel Blauwendael en blijven rechtdoor wandelen over de brug. 
Daarna slaan we linksaf en wandelen we tot op Parking Gentstraat. 

 We steken voorzicht Parking Gentstraat over en wandelen richting de Rivierstraat, ter 
hoogte van het Postkantoor.  

 We wandelen de Rivierstraat in. We kruisen de Kouterstraat, maar steken over en blijven 
verder wandelen in de Rivierstraat.  

 De Rivierstraat gaat over in de Steengelaagegel, een zandweg tussen akkers. Op een eerste 
splitsing slaan we linksaf in de Damsakkerdreef.  

 Wandel verder tot bij het volgende kruispunt, hier slaan we rechtsaf in de Baudelodreef.  
 We passeren hierbij het natuur- en speelgebied ‘De Vaag’. We stappen door in de 

Baudelodreef richting Oudeheerweg-Heide. 
 Op de splitsing met de Oudeheerweg-Heide slaan we rechtsaf. We wandelen verder tot aan 

de Abdij van Roosenberg. We slaan rechts het padje in naast de Abdij van Roosenberg. 
 We volgen dit pad tot aan de kruising met de Reuzelboswegel. We blijven rechtdoor 

wandelen en het pad volgen.  
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 Op het kruispunt Kasteeldreef met de Steengelaagwegel blijf je rechtdoor stappen in de 
Kasteeldreef. Deze weg maakt verschillende kronkels. Je stapt deze weg verder tot op het 
volgende kruispunt.  

 Je ziet van hier de hoofdbaan Belselestraat, maar we wandelen NIET tot daar! Op het laatste 
kruispunt alvorens je bij de Belselestraat bent, sla je rechtsaf in de Schietakkerstraat. 

 We wandelen de Schietakkerstraat naar beneden, richting het centrum. Op het kruispunt 
met de Kouterstraat sla je rechtsaf in de Bulk.  

 Volg het pad in de Bulk langsheen het kasteel van Ortegat. We komen uit op de 
Belselestraat. We slaan rechtsaf richting de verkeerslichten. Wees voorzichtig!  

 Aan de lichten slaan we terug rechtsaf in de Hoogstraat.  
 We wandelen de Hoogstraat uit en komen terug aan op de Vierschaar, ons eindpunt.  

Kaart 

 

Het GPX-bestand kan u downloaden op https://ouderssifrawa.com/wandelingen/ 

U kan de route ook raadplegen in de ViewRanger-app of door het scannen van de QR-code in deze gids: 
https://my.viewranger.com/route/details/MzU5OTMyMg== 
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