BS KAZ
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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G RO E N E RO U

G E L E RO U T E
De route start in de Weidestraat. De gele
pijltjes geven de terugweg aan.
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Geef als fietser voorrang
aan rechts.

!
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Let goed op aan het
kruispunt met Meire.
Geef voorrang aan
rechts. Sla rechtsaf in
Wurmendries. Rijd goed
rechts van de baan en
fiets achter elkaar.
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B L AU W E R O U

De route start in de Ooststraat en sluit aan bij
de oranje route.
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O R A N JE RO U

De route vertrekt in Kronegem en volgt
verschillende trage wegen tot aan de ingang
van de school in Wurmendries.

Sla linskaf naar de
Welzijnstraat. Geef tijdig
je richting aan en pas de
voorrangsregels
toe.

Sla rechtsaf naar de
Kastanjelaan. Geef tijdig
je richting aan en pas de
voorrangsregels toe.

Fiets
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De route start in de Bevegemstraat en loopt
via de Kastanjelaan, de Léonce Roelsstraat en
de Gustaaf Schockaertstraat naar de school.
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Steek de Kastanjelaan over
en sla linksaf. Geef tijdig je
richting aan. Doe dit in 2
fasen. Ga zeker niet in de
tegenovergestelde richting
fietsen of ‘spookrijden’!

Sla even rechtsaf om
dan direct linksaf
te slaan naar de
Godveerdegemstraat. Pas
de voorrangsregels toe.

in orde?
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Sla linksaf naar de Frans
de Beckstraat. Pas de
voorrangsregels toe.
Geef tijdig aan dat je
linksaf wil slaan naar
de school of steek over
als voetganger aan het
zebrapad.

Verplicht
Aanbevolen

Trage wegen

Wat betekent dit?

*

’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!

• In de ruime omgeving van de
school zijn verschillende trage wegen
waar enkel voetgangers en fietsers
toegelaten zijn. Die weggetjes zijn een
goed alternatief voor de openbare
weg.
• Kijk op deze kaart of er een
mogelijkheid is om via een trage weg
naar school te gaan. Ze zijn aangeduid
in stippellijn.
• Let op voor oneffenheden en zorg
dat je goede fietsverlichting hebt bij
duisternis.

