
Sint-Franciscusschool Waasmunster Wandeling Heide Georganiseerd door de Ouderraden 

V.U.: Carolien De Cauwer 
Opmerkingen: ouderraadheide@gvbsifrawa.be 

Sifrawa Wandeling Heide (4,6 km) 
Omschrijving 

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

Belangrijke info 

• Parkeren: Parking Lode Ontropdreef 1, 9250 Waasmunster 
• Startpunt: Sint-Franciscusschool Afdeling Heide,  

                    Lode Ontropdreef 9, 9250 Waasmunster 
• Eindpunt: zelfde als startpunt 
• Lengte: 4,6 km 
• Terrein: 50% onverhard en moeilijk toegankelijk met een buggy of een rolstoel 

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/MzU5OTMyMA== 

https://ouderssifrawa.com/wandelingen/
https://ouderssifrawa.com/wandelingen/
https://my.viewranger.com/route/details/MzU5OTMyMA==
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Route Omschrijving 

Beste wandelaar,  

Wat leuk dat jullie interesse hebben in onze wandel-foto- zoektocht die 
plaatsvindt rond de Sint-Franciscus heideschool van Waasmunster. 

Vanuit de ouderraad en de Sint-Franciscusschool Waasmunster bieden de 
verschillende afdelingen van de school jou en je gezin, familie, vrienden, 
kennissen, … telkens een mooie prettige interactieve wandeling aan. Deze 
wandeling kan indien gewenst gecombineerd worden met een zoektocht waar 
we een leuke wedstrijd aan koppelen.  

We zijn op zoek gegaan naar een corona-vriendelijke activiteit die leuk is voor 
zowel klein als groot en die iedereen individueel kan inplannen wanneer het 
voor hem past. 

Deze wandeling is opgezet op maat van peuters en kleuters aangezien op het 
Heideschooltje enkel kleuters naar de school gaan. We wandelen een traject 
van 4,5 kilometer op een min of meer buggy-vriendelijke ondergrond. 

We starten de wandeling aan de parking van de Sint-Franciscus school afdeling 
heide in de Lode Ontropdreef in Waasmunster.  

 

 

Opgelet, een aantal paden liggen er wat modderig bij en dit vooral bij 
regenweer.  

De wandeling is volledig onder eigen verantwoordelijkheid. De organisatoren 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of 
schade. 
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Wegomschrijving wandeling 

We vertrekken op de parking aan de heideschool in de Lode Ontropdreef te 
Waasmunster. We laten de parking achter ons liggen en gaan rechtsaf.   

 

Op het einde van de straat gaan we rechtdoor en volgen 
even de pijl richting nummer 33. 

 

 

 

 

Eens het restaurant voorbij 
gaan we de eerste straat rechts 
in, de Bosstraat, en lopen we 

tot aan het rondpunt.  

Neem het rondpunt en ga aan het einde van het 
rondpunt naar rechts, het kleine wegje tussen de 
hagen in. Je loopt rechtdoor tot op het einde van dit 
wegje.  

Je komt nu eerst op een straat uit. Die steek 
je over en loopt in de Edgard Heirmandreef. 
Wanneer de straat een bocht naar links 
maakt, blijf je echter rechtdoor stappen en 
wandel je nu tussen de percelen door. 

 
Je volgt het padje langs het S-bochtje tot je 
op de verharde weg uitkomt.  
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Op de verharde weg ga je naar rechts en zo’n 50 meter verderop sla je linksaf 
het wandelpad in door het bos. 

 

 

 

 

 

 

  
Verderop kom je op een bospad terecht dat 
je naar links volgt.  

 

Niet te lang want direct daarna ga je naar rechts aan de betonnen lantaarnpaal 
en neem je het volgende bospad.   

 

 

 

 

 

 
Aan de tractorsluis ga je gewoon 
rechtdoor en je volgt het bospad tot je 
terug aan een asfaltweg komt.  
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De kleine stappertjes (wandeling 3 km) die gaan aan de asfaltweg naar 
rechts (Oude-Heerwegheide) en stappen deze straat uit.  

Tiens, zijn we hier al niet geweest? Ga dan naar links en je komt terug bij 
de school uit. 

De grotere stappers, die deze wandeling willen uitstappen, die steken het 
kruispuntje hier over en lopen de Schrikkestraat in.  

!!! Opgelet, op het einde van de straat kom je aan een drukke baan!!! 

Steek deze baan veilig over en ga kort naar links. De eerste straat ga je naar 
rechts, de Pelkemstraat in.  

 

Stap rechtdoor door de dubbele S-bocht. Wanneer de weg terug naar links 
verder gaat, vind je de Sterrewegel waar je rechtdoor kan inlopen. Opgepast er 
zijn meerdere stukken Sterrewegel, mis jullie niet, neem het stuk op het einde 
van de dubbele S-bocht! 
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Hier loop je echt tussen de velden, buggy’s kunnen, maar hebben misschien 
helpende handen nodig!!! 

 

 

Je volgt de Sterrewegel rechtdoor over het brugje. Aan het einde van dit veld 
kom je aan je linkerkant opnieuw aan een brugje en steekt dit over.  

Je volgt de wegel verder. Ga op het einde door het poortje over het brugje en 
ga naar rechts.  

Waar de knotwilgen eindigen ga je naar links.  
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Even verderop kom je nu aan een verharde weg in de Potaardestraat. Op het 
einde van deze straat ga je naar rechts, opnieuw een stuk van de 
Potaardestraat in en je loopt tot aan de Nijverheidslaan. 

!!! Opnieuw dezelfde gevaarlijke baan, opletten bij het oversteken!!! 

Steek de Nijverheidslaan 
over en volg naar links op 
het fietspad/voetpad. Na 
huisnummer 66 
(Nijverheidslaan) sla je af 
naar rechts, de wegel 
tussen 2 huizen door.  

 

 

 
Loop de wegel ten einde en ga rechtdoor, je komt in de Morgenster.  
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Wanneer de weg naar links gaat, blijven we rechtdoor gaan op het pad. Je blijft 
rechtdoor gaan ook bij de tweede straat die je aan je linkerkant ziet. 

Nadat je het wit-met-rood betonnen paaltje midden in het pad voorbij bent en 
je niet meer rechtdoor kan, ga je naar links.  

 
Aan het einde van deze wegel kom je uit op de Ommegangsdreef. Nu is het 
echt niet ver meer! We volgen deze asfaltweg naar rechts.  

Aan de Lekkerbek steek je veilig over en ga je rechtdoor tot je opnieuw aan de 
parking uitkomt.  

Proficiat jullie hebben flink gestapt en de wandeling helemaal tot een goed 
einde gebracht! Hopelijk hebben jullie ervan genoten! 

 

 

 

 


