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Lokale poli�e

Openbare bibliotheek

Sporthal 't Stapveld

Sta�on 

Wandelroute naar sta�on

Wandelroute naar de bib

Wandelroute naar de sporthal

Voetgangersexamen 

Oversteken op 
een zebrapad 
op een rechte 
baan.

Oversteken op 
een zebrapad 
ter hoogte van 
een kruispunt.

Oversteken 
op de veiligste 
plek.

Oversteken 
tussen 
geparkeerde 
auto’s.

Oversteken 
aan een 
kruispunt 
zonder 
zebrapad.

Oversteken 
aan een 
zebrapad.
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Voetgangersexamen

Rond een 
hindernis 
stappen die de 
stoep helemaal 
verspert.

Links op 
de rijbaan 
stappen als er 
geen stoep, 
berm of 
fietspad is.
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Doelstraat

Doelstraat

We gaan graag samen met onze leerlingen 
op stap in de directe omgeving van 
de school. Op deze kaart staan drie 
wandelingen met telkens een verschillende 
afstand. Enkele aandachtspunten onderweg 
zijn aangegeven op de kaart met een foto 
voor meer verduidelijking.

www.octopusplan.info

Wandel je mee?

Voetgangersexamen
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Steek over aan het 
zebrapad. Kijk eerst 
goed links en rechts 
dat er geen auto’s 
aankomen. 
Stap goed door. 

Let op! Hier kom je 
terug auto’s tegen. 

Let op voor de fietsers 
van het Walter 
Luytenplein. 

Steek over aan 
het zebrapad. 
Kijk eerst goed links 
en rechts dat er geen 
auto’s aankomen. 
Stap goed door. 

Steek over aan 
het zebrapad. 
Kijk eerst goed links 
en rechts dat er geen 
auto’s aankomen. 
Stap goed door. 

Steek over aan 
het zebrapad. 
Kijk eerst goed links 
en rechts dat er geen 
auto’s aankomen. 
Stap goed door. 

Steek 2 keer achter 
elkaar het zebrapad 
over. Kijk goed links 
en rechts. Let ook op 
de fietsers. 
Stap verder aan 
de linkerkant van 
de Meistraat.

Hier is geen zebrapad. 
Geef duidelijk aan 
dat je wil oversteken. 
Kijk goed links en 
rechts alvorens de 
rijbaan op te stappen. 

Steek over aan 
dit zebrapad.
Kijk goed links 
en rechts. 

Hier is ook geen 
zebrapad. Kijk goed 
links en rechts. 
Wandel verder 
aan de linkerkant 
van de Constant 
Verhulststraat. 

Let op. Onderweg kom 
je veeroosters tegen. 
Stap er steeds 
voorzichtig over. 

Steek over aan 
het zebrapad. Kijk eerst 
goed links en rechts dat 
er geen auto’s aankomen. 
Stap goed door. 

We naderen de 
spooroverweg. Sla linksaf 
en kijk of de witte lichten 
branden en de barelen 
open zijn. Dan mag je de 
sporen oversteken.

Steek over aan het 
zebrapad. Kijk goed links 
en rechts.

Stop met wandelen zodra 
het belsignaal gaat en de 
rode lichten branden, ook 
al zijn de slagbomen nog 
niet naar beneden.

Nu mag je de sporen terug 
oversteken. Steek daarna 
aan het zebrapad over om 
via de Doelstraat terug 
naar school te gaan.
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NAAR HET STATION
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Op stap naar de bib. We starten deze 
wandeling op het voetpad aan de kant 
van de school. 

Op stap naar het station.Op stap naar de sporthal. 

Stap steeds zoveel mogelijk op een voetpad of fietspad indien aanwezig. 
Is dit er niet, dan stap je het best aan de linkerkant van de weg en zoveel 
mogelijk achter elkaar. Op die manier zie je het aankomende verkeer. 
Bij duisternis zorg voor voldoende zichtbaarheid. 

Als een gemachtigd opzichter 
het verkeer stillegt, mag je 
oversteken. Wil je als fietser 
oversteken, dan moet je 
eerst afstappen en daarna als 
voetganger oversteken. Als 
een gemachtigd opzichter 
het verkeer stillegt, geldt 
dit voor alle automobilisten, 
vrachtwagenchauffeurs én 
fietsers die zich op de rijbaan 
bevinden. 

Draag jij verkeersveiligheid hoog in het vaandel? Ben je graag buiten en ouder dan 18 jaar? 
Wil je graag iets doen met je vrije tijd? Dan ben jij een geschikte kandidaat als ‘gemachtigd 
opzichter’! Hierdoor zorg je mee dat vooral kinderen veilig de straat oversteken. Meer info? 
Stuur een mail naar mobiliteit@berlaar.be.

foto 3 van gele route?

Zodra het belsignaal gaat 
en de rode lichten branden, 
moet je stoppen ook al 
zijn de slagbomen nog niet 
naar beneden. Wacht tot de 
slagbomen volledig omhoog 
zijn en het lichtsignaal opnieuw 
op wit staat vóór je de sporen 
oversteekt. Zorg dat je zeker 
bent dat je de spoorweg in één 
keer kan oversteken
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