
Sint-Franciscusschool Waasmunster Wandeling Ruiter Georganiseerd door de Ouderraden 

V.U.: Eveline De Loose 
Opmerkingen: ouderraadruiter@gvbsifrawa.be 

Sifrawa Wandeling Ruiter (4 km) 
 

Omschrijving 

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

Belangrijke info 

• Parkeren: Ouderheerweg-Ruiter, 9250 Waasmunster 
• Startpunt: Sint-Franciscusschool Afdeling Ruiter,  

                    Oudeheerweg-Ruiter 172, 9250 Waasmunster 
• Eindpunt: zelfde als startpunt 
• Lengte: 4 km 
• Terrein: 50% onverhard en slecht toegankelijk met een buggy of een rolstoel 

 

Route omschrijving 

 Start aan de Ruiter vestiging van de Sint-Franciscusschool in de Oudeheerweg-Ruiter.  
 Wandel tot aan het kruispunt met het pleintje en sla dan linksaf de Groenselstraat in. De 

Groenselstraat is een vrij drukke straat, dus let goed op en wandel steeds op het voetpad.  
 Sla de eerste straat rechts in, dit is de Lange Veldstraat. 
 Wandel zo’n 230 meter en je komt aan de linkerkant een onverhard pad tegen. Sla dit pad 

links in.  
 Dit pad kronkelt door de velden en op een bepaald moment komt u een woning tegen aan 

uw rechterkant. Recht tegenover deze woning is er een smal padje. Ga dit pad in en je komt 
uit in de Schapersdreef.  

 Wandel de Schapersdreef uit tot je terug in de Groenselstraat bent. Sla dan linksaf en blijf 
aan de linkzijde van de Groenselstraat.  

 Wandel tot je net voor de Lange Veldstraat bent. Aan de overkant zie je een bushalte en 
naast deze bushalte is Voetweg 77.  

 Steek voorzicht de Groenselstraat over en wandel Voetweg 77 in.  
 Deze wegel komt uit in de Oudeheerweg-Ruiter, sla hier dan rechtsaf.  
 Iets verder sla je de eerste straat links in, dit is de Ketelboetstraat.  
 Zo’n 500 meter in de Ketelboetstraat, ter hoogte van huisnummer 59 kom je aan de 

linkerkant een boerderij tegen. Een paar meter voorbij de woning en de eerste oprit, heb je 
terug een soort oprit. Ga deze oprit op en wandel naar het pad rechts naast de stallen. Het 
lijkt alsof je op privéterrein komt, maar het is wel degelijk een openbare trage weg. Voor je 
het weet sta je te midden de velden.  

 Dit pad komt uit in de Sijpstraat, hier sla je dan linksaf. Wandel de Sijpstraat uit richting de 
Sint-Jan-de-Doperkerk. 

 Steek voorzichtig de Sousbeekstraat over en wandel rondom de Sint-Jan-de-Doperkerk.  
 Eens de kerk rondgewandeld, sla dan rechtsaf en wandel de Sousbeekstraat uit tot aan de 

Oudeheerweg-Ruiter.   
 Sla aan het pleintje linksaf en wandel vervolgens rechtdoor tot aan de Ruiter vestiging.  
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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/MzU5OTMyNA== 
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