Sint Barbaracollege Afdeling Trapstraat
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
Deze route start aan het Kasteelpad en gaat
via de Kasteelstraat, Hoogstraat naar de
Trapstraat.
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Rij rechtdoor op de
Kasteelstraat. Pas de
voorrangsregels toe.
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Sla linksaf naar de
Hoogstraat. Geef tijdig
je richting aan. Deze
richting is toegankelijk
voor fietsers. Let op voor
de auto’s die je tegemoet
komen.
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Sla rechtsaf naar Zavel
en vervolg je weg via de
Trapstraat naar school.
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B L AU W E R O U

Deze route start ter hoogte van Warande en gaat
via de Ooststraat en Broeder Mareslaan naar het
station. Via de voetgangerstunnel onder het station
loopt de route naar de Stationsstraat en Zavel naar
de Trapstraat.
Rij rechtdoor in de
Ooststraat. Pas de
voorrangsregels toe.
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O R A N JE RO U

De route start op de Meerlaan en gaat via de
Zuidstraat naar de Gustaaf Schockaertstraat en
naar de Sint-Annastraat, waar aansluiting is met de
oranje route. Er is een zijroute via de Molenstraat.
Sla rechtsaf naar de
Zuidstraat. Geef tijdig
je richting aan. Pas de
voorrangsregels toe.

Sla linksaf naar de
Broeder Mareslaan. Geef
tijdig je richting aan. Pas
de voorrangsregels toe.

Fiets
Als voetganger kan je
vlot onder het station
doorwandelen. Als fietser
neem je de fiets aan de
hand en maak je gebruik
van de fietsgootjes.
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Deze route start in de Jasmijnstraat en gaat
via de Bevegemstraat, Kastanjelaan naar de
Léonce Roelsstraat, Sint-Annastraat en de
Trapstraat.
Dit is een groot kruispunt.
Sla even linksaf naar de
Godveerdegemstraat en
daarna direct rechts naar
de Bevegemstraat. Geef
tijdig je richting aan. Pas
de voorrangsregels toe.

Sla linksaf naar de Kastanjelaan.
Bij druk verkeer stap van je
fiets en gebruik als voetganger
met de fiets aan de hand de
zebrapaden om over te steken
naar de Kastanjelaan.
Ga niet ‘spookrijden’!
Sla rechtsaf naar de
Godveerdegemstraat. Geef
voorrang aan het aankomende
verkeer: stop zeker achter de
stopstreep. Geef duidelijk je
richting aan. Volg verder de
Godveerdegemstraat.

Sla linksaf naar de SintAnnastraat. Geef duidelijk
je richting aan. Pas de
voorrangsregels toe. Je hebt
voorrang maar let goed op
dat het aankomende verkeer
vanuit de Broeder Mareslaan
je heeft gezien. Als voetganger
maak je steeds gebruik van de
zebrapaden.

Woonerf

Wat betekent dit?

• De Hoogstraat en Zavel zijn
allebei woonerf. Dat betekent
dat de auto’s er maximum 20
km/u mogen rijden.
• Voetgangers mogen de
volledige breedte van de
weg gebruiken, maar mogen
bestuurders niet nodeloos
belemmeren.

*

’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!

