SBS De Smidse
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 kun
je per punt lezen 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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Op het kruispunt met
de Ragestraat heb je als
fietser voorrang maar
let goed op dat het
aankomende verkeer je
gezien heeft en stopt. Als
voetganger kan je in twee
bewegingen oversteken
via de middenberm. Kijk
steeds goed naar links en
rechts.
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De route start aan Gaverland en sluit aan bij de
gele route.

De route start in de Kloosterstraat en loopt via
de Smissenhoek tot aan de school.
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Het verkeer uit beide richtingen
heeft voorrang op de fietser. Kijk
goed links én rechts en steek
pas over als er geen aankomend
verkeer is. Steek pas over aan het
zebrapad aan de school. Op de
terugweg steken voetganger en
fietser over via het gevleugeld
zebrapad aan de school.

De route start in de Klemhoutstraat ter hoogte
van de Biestweg en sluit aan bij de blauwe route.
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in orde?

De route start aan Ten Ede, dit is een brede
weg met veel verkeer. Het fietspad ligt op de
baan.
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Fiets steeds goed rechts van
de baan. Ben je met meerdere
fietsers, rij zoveel mogelijk
achter elkaar. Als voetganger
maak je gebruik van het
voetpad.
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Kom je als fietser vanuit de
Klemhoutstraat, dan heeft
het verkeer op Smissenhoek
voorrang. Je wacht tot je veilig
rechts kan afslaan. Als fietser op
Smissenhoek heb je voorrang.
Let steeds goed op dat je gezien
wordt door het verkeer uit alle
richtingen.
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’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!
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Sla linksaf naar de trage
weg.

Het verkeer op Ten Ede heeft
voorrang op jou. Fiets steeds
goed rechts en achter elkaar.
Oversteken doe je via het
gevleugeld zebrapad aan de
school.
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De route start in de Wijnhuizestraat en sluit
aan bij de gele route.
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Via de trage weg Klein
Holland is het rustiger
fietsen.

Gevleugeld zebrapad

Let op het verkeer dat zich
reeds in de Wijnhuizestraat
bevindt. Stap als voetganger
zoveel mogelijk op het
voetpad. Let op hindernissen
en houd rekening met het
aankomende verkeer.

Verplicht
Aanbevolen

De witte stroken van het zebrapad
zijn verlengd. De zichtbaarheid op
overstekende voetgangers wordt
groter voor chauffeurs van auto’s en
vrachtwagens.

