
Routebeschrijving Verkeersexamen Emmeloord 2022 
Deze route kan je gebruiken als je het verkeersexamen wilt oefenen. Tijdens het examen hangen 
overal bordjes en kan je bijna niet verdwalen. Het is normaal ongeveer 15 minuten fietsen. In 
vergelijking met eerdere jaren hebben we een paar wijzigingen aangebracht. Vanwege 
werkzaamheden kunnen we niet over de Noordzijde, en de oversteek bij de Meldestraat hebben we 
een beetje veranderd. 

• Start bij het Harmen Visserplein, voor de bibliotheek Rechtsaf de Zeebiesstraat in. 
• Aan het einde van de Zeebiesstraat ga je rechtsaf de Moerasandijviestraat in. 
• Bij de rotonde aan het einde van de Zeebiesstraat ga je rechtsaf de Espelerlaan op. 
• Bij de rotonde ga je linksaf de Koningin Julianastraat op. Langs de Koningin Julianastraat is 

een fietspad, wel zo lekker. 
• Bij de volgende rotonde (bij het casino en de apotheek) ga je linksaf de Boslaan in. 
• Na 50 meter (na de parkeerplaats bij de kerk) ga je rechtsaf de Professor Lorentzstraat in. 
• Aan het einde van de Professor Lorentzstraat (bij de Boni) linksaf de Van Diggelenstraat in. 
• Bij de kruising met de Professor Ter Veenstraat (bij het Zuyderzee Lyceum) ga je linksaf de 

Professor Ter Veenstraat in. 
• Bij de stoplichten (let op: rood is stoppen) ga je rechtdoor de Berkenlaan in. Let op, want net 

voor de stoplichten is ook een kruising, hier heeft verkeer van rechts voorrang! 
• Volg de Berkenlaan rechtsaf (bij de Acacialaan) richting Emelwerda College. 
• Aan het einde van de Berkenlaan, bij het stopbord, ga je linksaf de Peppellaan in. 
• In de bocht van de Peppellaan ga je rechtdoor het fietspad op, en dan rechtsaf het fietspad 

langs de Espelerlaan op. 
• Na 150 meter bij de fietsoversteekplaats de Espelerlaan oversteken en dan linksaf terug 

rijden richting centrum. 
• Na 150 meter bij de kruising rechtsaf de Meldestraat in. 
• Aan het einde van de Meldestraat (voor het bruggetje) ga je linksaf de Hoefbladstraat in. 
• Aan het einde van de Hoefbladstraat ga je rechtsaf de brug over, dan kom je op de 

Europalaan. 
• Bij de volgende kruising ga je linksaf De Balkan op. Let op, je moet de Europalaan 

oversteken, deze kan soms druk zijn dus goed uitkijken. 
• Na een paar honderd meter ga je linksaf het fietspad bij De Kaukasus op. Het fietspad is net 

voor de bouwplaats. 
• Volg het fietspad, aan het einde naar rechts en na 100 meter linksaf het bruggetje over. 
• Aan het einde van het fietspad ben je naast het politiebureau, daar ga je linksaf en dan ben 

je klaar. 

 


