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 heeft 3 aftakkingen met telkens 3 aandachtspunten.
Het laatste stuk van de route is gelijk met nog 1 aandachtspunt.

Fiets rustig in de
bocht, houd rechts aan
en kijk in de spiegel
voor het aankomende
verkeer.

2a

Sla rechtsaf naar de
Stationsstraat richting
de rotonde. Geef
voorrang aan het
aankomende verkeer
en voetgangers. Fiets
verder op het fietspad.

2b

Sla linksaf naar de
Gasbakstraat via de
fietsoversteekplaats.
Je kan ook te voet met
de fiets aan de hand
via de zebrapaden
oversteken.

2c

Het verkeerslicht geldt
ook voor fietsers! Geef
steeds voorrang aan
voetgangers op het
zebrapad.

3a

Sla linksaf naar de
Legrellstraat. Geef
tijdig je richting aan en
volg de verkeersregels.
Fiets verder over het
dubbelrichtingsfietspad.

3b

Hier verlaat je de
trage weg. Sla linksaf
naar de Daalstraat.
Vertraag en houd
rekening met het
aankomende verkeer.

3c

De oranje route start aan de Itegembaan.
De aftakking van deze route verloopt grotendeels via
trage wegen. De route takt aan bij de blauwe route.

Sla rechtsaf naar
Brassoi. Geef
tijdig je richting
aan en pas de
voorrangsregels
toe.
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Sla linksaf naar de
Smidstraat. Maak
gebruik van het
zebrapad en steek
met de fiets aan de
hand over naar het
dubbelrichtingsfietspad.

Let op voor de
auto’s uit het Walter
Luytenplein. Vertraag
en maak oogcontact
met de automobilist.
als fietser heb je
voorrang.
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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 bellen.
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Rij rechtdoor vanuit de Haemelsstraat of
sla linksaf vanop de Itegembaan. Maak
gebruik van 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.
Steek over vanuit de Meistraat naar het
enkelrichtingsfietspad in de Smidstraat.
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PA ARSE ROUTE

Stap ter hoogte van de Kapellebaan van
je fiets. Ga verder als voetganger met de
fiets aan de hand tot aan het zebrapad.
Steek over via de gemachtigd opzichter.
Sla linksaf naar de Zomerstraat en sluit
aan bij de gele route.
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Fiets de sporen over enkel bij wit licht
en geopende bareel. Sla op terugweg
vanuit de Doelstraat naar rechts en maak
gebruik van de fietsoversteekplaats.

De gele route start in de Molenlei
of ter hoogte van De Boekt via een
trage weg.
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Sla rechtsaf naar de
Liersesteenweg. Geef
tijdig je richting aan en
pas de voorrangsregels
toe. Fiets verder over de
fietssuggestiestrook.
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Sla linksaf naar de Kapellebaan. Dit is een
moeilijke oversteek als fietser. Stap van je
fiets ter hoogte van het zebrapad. Steek als
voetganger over. Stap verder tot aan het
zebrapad in de Kapellebaan. Steek over met
de fiets aan de hand en vervolg je weg via de
Kapellebaan. Fiets NIET in tegenrichting via
het fietspad!!

Sla links af naar de
Diamantstraat. Geef
tijdig je richting
aan en pas de
voorrangsregels toe.
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De blauwe route start ter hoogte van
Hemelshoek en van Melkouwen.
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Verlaat het dubbelrichtingsfietspad. Let
op bij het oversteken, als fietser heb
je geen voorrang op het aankomende
verkeer. Je kan ook oversteken als
voetganger met de fiets aan de hand.
Zet je weg verder via het fietspad aan de
rechterkant.

GELE ROUTE
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De paarse route start in de Misstraat.
Fietsers rijden op een dubbelrichtingsfietspad.

Let op! Dit is een uitrit
van een grootwarenhuis!
Vertraag en maak
oogcontact met de
automobilist alvorens
verder te fietsen.
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Steek het kruispunt
over met de
Stationsstraat.
Je moet hier altijd
stoppen en goed
kijken. Geef voorrang
aan alle verkeer in de
Stationsstraat.
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Fiets achter elkaar in de
bocht omwille van slechte
zichtbaarheid op tegenliggers.

Steek over naar het
dubbelrichtingsfietspad in de
Smidstraat en sla linksaf naar
de Kapellebaan. Ter hoogte
van de school sluit je aan bij
de groene route.

Sla rechtsaf naar de
Zomerstraat. Fiets naar school
via het dubbelrichtingsfietspad
aan de linkerkant. Fietsers van
de groene route sluiten hier
aan.

