
Sint-Franciscusschool Waasmunster Wandeling Sombeke Georganiseerd door de Ouderraden 

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

Sifrawa Wandeling Sombeke (6,5 km) 
 

Omschrijving 

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

Belangrijke info 

• Parkeren: Sombekedries, 9250 Waasmunster 
• Startpunt: Sint-Franciscusschool Afdeling Sombeke,  

                    Smoorstraat 2, 9250 Waasmunster 
• Eindpunt: zelfde als startpunt 
• Lengte: 6,5 km 
• Terrein: 70% onverhard en niet toegankelijk met een buggy of een rolstoel 

 

Route omschrijving 

 Start aan de Sombeke vestiging van de Sint-Franciscusschool in de Smoorstraat 2 
 Wandel de Smoorstraat naar beneden, richting de Benedendries. Wandel voorbij White Star 

Sombeke.  
 Sla de eerste doodlopende straat rechts in en wandel tot aan de Vlaszakstraat (den dijk). 
 Op den dijk, sla terug rechtsaf. Wandel tot bij de weide van de geitjes. 
 Ga rechtendoor in de Katteneekwegel. Let op, deze wegel kan er glad en modderig bij liggen 

na enkele regenbuien.  
 Blijf de Katteneekwegel volgen tot aan de Zandstraat. Sla linksaf en sla een paar meter 

verder terug rechtsaf in de Edmond Verstraetendreef.  
 Op het kruispunt met de Wareslagestraat, vervolg de Edmond Verstraetendreef door rechts 

aan te houden. Klim de heuvel op richting de Dommelstraat.  
 Aangekomen in de Dommelstraat, sla rechts af. Wandel zo’n 160 meter en steek voorzichtig 

de baan over. Ga het kleine, maar omhoog hellend weggetje in naast het huis met 
huisnummer 80.  

 Volg dit weggetje langsheen de weilanden waar de paarden grazen. Onderweg zal je een 
houten brug kruisen, alsook een bank om even uit te rusten. Vervolg de weg tot je op je 
rechterkant het poortje van de Sterrenwegels tegenkomt.  

 Ga door het poortje en vervolg je route op de Sterrenwegels. Blij de Sterrenwegels volgen 
richting de Pelkemstraat.  

 Steek de Pelkemstraat over en blijf rechtdoor wandelen terug in de Sterrenwegels.  
 Blijf de Sterrenwegels volgen door het veld tot je aan het 1ste natuurlijk kruispunt komt. Sla 

de wegel linksaf richting de Vierhuizenstraat.  
 In de Vierhuizenstraat sla je rechtsaf. Op het einde sla je rechtsaf in de Veldstraat.  
 Sla de eerste straat links in, je komt nu in de Kapelwijk. Blijf rechtdoor wandelen tot je aan 

de speeltuin komt. Ga de speeltuin in. 
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 Achterin de speeltuin loopt een klein pad door het bosje. Volg dit pad en je komt uit in De 
Sombe. Sla linksaf en volg De Sombe tot aan de Sint-Margrietstraat. Sla rechtsaf.  

 Aangekomen bij de Heilige Margarithakapel in de Dorpstraat sla je linksaf en direct terug 
rechtsaf, de Meersstraat in.  

 Wandel de Meersstraat naar beneden en blijf rechtdoor wandelen op de Nieuwe wandeldijk 
van Groot Broek. Volg de dijk langsheen de vijver en richting de Smoorstraat.  

 Voorbij de vijver en bomenrij, sla rechtsaf de Smoorstraat in. Ga niet de dijk omhoog op. 
 Vervolg je route in de Smoorstraat tot je aankomt bij de Benedendries. Wandel langsheen de 

Benedendries via de Kasteelstraat en sla de kleine Drieswegel links in.  
 Ga de Drieswegel in, en sla rechtsaf de LIA-tuin in. Wandel verder door de LIA-tuin tot je 

aankomt op Sombekedries.  
 Sla linksaf en wandel verder door de Smoorstraat tot je op je linkerkant terug de Sombeke 

vestiging tegenkomt.  

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/MzU5OTM4OQ== 
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