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Ken jij de veiligste
route naar school?
Deze kaart maakt je wegwijs langs zoveel mogelijk
veilige routes naar school. Op deze routes moet je even
goed opletten als op elke andere weg! Zoek op de kaart
waar jouw route vertrekt. Op elke route liggen een
aantal aandachtspunten. Op de achterkant van deze
kaart lees je per punt waar je op moet letten.
De routes zijn aangegeven richting school. Staat jouw
route er niet bij? Teken ze zelf in en bespreek met je
ouders of in de klas waar je op moet letten.
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De groene route start op Ezenhoek
of op Melkouwen.

Via 2 aftakkingen van de blauwe route
vermijd je de Stationsstraat. Deze route
sluit aan op de groene route.
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Sla linksaf naar de
Kapellebaan. Geef
tijdig je richting aan.
Pas de voorrangsregels
toe.
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Sla rechtsaf naar
het fietspad op de
Liersesteenweg. Let
op! Je hebt geen
voorrang op de
aankomende fietsers.

Het fietspad eindigt
hier. Rij verder op de
fietssuggestiestrook.
Let goed op voor
achterkomende
verkeer.

Sla linksaf naar het
dubbelrichtingsfietspad
in de Smidstraat. Geef
tijdig je richting aan. Pas
de voorrangsregels toe.

Sla rechtsaf
naar Winterhof.
Steek eventueel als
voetganger met de
fiets aan de hand over
via het zebrapad.

Kom je vanuit de
Schoolstraat, vervolg
je weg via het
dubbelrichtingsfietspad.
Geef voorrang aan het
verkeer uit de Meistraat.
Vanuit de Meistraat rijd
je gewoon verder op het
dubbelrichtingsfietspad.
Rij rechtdoor over
de Itegembaan.
Steek over aan de
fietsoversteekplaats.
Let op, als fietser heb je
geen voorrang. Je kan
ook afstappen en gebruik
maken van het zebrapad
met de fiets aan de hand.

3

Stop aan de
haaietanden! Rij pas
het rondpunt op als
er geen verkeer meer
aanwezig is. Kies de
tweede afslag naar
de Dorpsstraat en
sla rechtsaf naar de
Gasbakstraat.
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Vertraag voor de Daalstraat.
Autobestuurders die uit
deze straat komen, zien je
slecht. Je hebt voorrang op
het doorlopende fietspad,
maar let goed op!

Steek over ter hoogte van
de fietsoversteekplaats.
Als fietser heb je geen
voorrang.
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De paarse route start ter hoogte
van De Boekt.

Ebroek is een fietsstraat tot
aan Lozenhoek.
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Steek over vanuit Valkenhof
naar Sollevelden.
Geef voorrang aan het
verkeer vanuit beide
richtingen. Steek eventueel
te voet over aan het zebrapad
met de fiets aan de hand.
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Fiets door deze wegel met
een aangepaste snelheid,
dus niet te snel. Maak geen
bruuske rembewegingen!
Verwittig mogelijke
tegenliggers door met je
fietsbel te rinkelen.

Stuur op de juiste hoogte:
nét iets hoger dan je zadel

Bel, goed hoorbaar
op 20 meter afstand
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Sla links af naar de Dokter
Van der Borghtstraat.
Geef tijdig je richting aan.
Je hebt geen voorrang op
het aankomende verkeer.
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Steek te voet over bij de
gemachtigd opzichter. Het
dubbelrichtingsfietspad
stopt hier.

Goed zadel op de juiste hoogte:
als je op je zadel zit moet je met je
voet op de grond kunnen staan.

Verplicht
Aanbevolen
Koplamp*

Goede rem achter

Achterlicht*

Goede rem vóór

GELE ROUTE
De gele route start in de Rameyenstraat.
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De Beerslaan is een
fietsstraat.

Strak aangespannen
spaken

Fiets
in orde?

*

’s Nachts of wanneer het zicht
beperkt is tot 200 meter, moet je
fietsverlichting hebben. Een goed
werkend geel of wit licht vooraan en goed werkend rood licht
achteraan. Deze lichten mogen
knipperen. Je mag deze lichten
op jezelf bevestigen zoals op je
jas of boekentas, maar vergeet
ze niet mee te nemen. Beter zijn
vaste lichten op je fiets. Denk ook
aan je fietshelm en fluovest!

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.

