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Veilig op de fiets



Introductie

 Let op: de route is een beetje anders dan vorig jaar!

 Om exact 08:45 uur start de eerste leerling bij de start 
op het Harmen Visserplein. Elke leerling krijgt een hesje 
met een nummer. Dit nummer staat op de startlijst die 
bij de onderwijzer(es) bekend is. Het is belangrijk dat je 
je eigen nummer krijgt want dat hoort bij je naam.

 De volgende leerling start 30 seconden later en zo 
gaat het verder tot alle kinderen zijn geweest.

 Je hebt ongeveer een kwartier nodig om de route te 
fietsen.

 Je mag niet inhalen en je mag ook niet samen fietsen.



Introductie

 Je moet in de juiste volgorde bij een verkeerslicht 

vertrekken wanneer je met andere leerlingen voor 

rood hebt staan wachten. 

 Houd afstand, al is dat op sommige plaatsen moeilijk.

 Je moet het examen in je eentje doen zodat JIJ kan 

laten zien hoe goed je aan het verkeer deelneemt.

 Er hangen bordjes/pijlen zodat je niet kan verdwalen 

(deze staan op de volgende dia)

 Tip: Oefen vooraf een keer op de fiets met je ouders!



bordjes langs de route



De route die jullie fietsen
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Verzamelen

✓ De start is op het 
Harmen Visserplein voor 
de bibliotheek

✓ Hier stellen je je op en 
krijg je een hesje met  
je startnummer



De Start

✓ Om de 30 seconden start 
een leerling

✓ Hier begint de route,
rechtsaf de Zeebiesstraat
in



Post 1

✓ Kruising 
Zeebiesstraat/Moeras-
andijviestraat

✓ Rechts fietsen

✓ Richting aangeven

✓ Links en rechts kijken

✓ voorrang verlenen aan 
bestuurders op de 
Moerasandijviestraat



Post 1

✓ Situatieschets kruising 
Zeebiesstraat/Moeras-
andijviestraat



Post 2

✓ Rotonde Moerasandijvie-
straat / Espelerlaan, hier 
ga je rechtsaf

✓ Rechts fietsen

✓ Achterom kijken 

✓ Links en rechts kijken

✓ Fietsers van links hebben 
voorrang, haaietanden!

✓ Richting aangeven



Post 3

✓ Bij de rotonde gaan we 
linksaf naar de Koningin 
Julianastraat

✓ Volg de rotonde linksom!

✓ Fietsers van links hebben 
voorrang (haaientanden)



Post 3

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven 

✓ En een ruime bocht 
maken.

✓ Je hebt voorrang, maar 
toch goed uitkijken



Op weg naar Post 4

✓ Over het fietspad van de 
Koningin Julianastraat.



Post 4

✓ Bij de rotonde gaan we 
linksaf naar de Boslaan

✓ Volg de rotonde linksom

✓ Fietsers van links hebben 
voorrang



Post 4

✓ Bij de rotonde gaan we 
linksaf naar de Boslaan

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven

✓ Ruime bocht naar links

✓ Je hebt voorrang maar 
toch goed uitkijken!



Post 4

✓ Voorbij de parkeerplaats 
gaan we rechtsaf

✓ Richting aangeven, korte 
bocht naar rechts

✓ Let op de drempel



Post 5

✓ Aan het einde (voorbij de 
Boni) gaan we linksaf

✓ Rechts houden

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven

✓ Links en rechts kijken

✓ Voorrang verlenen aan 
bestuurders van rechts

✓ Ruime bocht naar links



Post 6

✓ Kruising Van Diggelen 
straat / Prof. Ter 
Veenstraat

✓ Rechts houden

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven 

✓ Links en rechts kijken

✓ Voorrang verlenen aan 
bestuurders van rechts

✓ Ruime bocht maken

✓ Vrije doorgang verlenen 
aan tegemoetkomende 
bestuurders.



Post 7

✓ Kruising Prof. ter 
Veenstraat / Boslaan 
/Berkenlaan

✓ Let op: verkeer van 
rechts op de kruising 
vóór de stoplichten heeft 
voorrang!

✓ Op beide kruispunten 
geldt: rechts fietsen én 
links en rechts kijken, 
voordat je oversteekt.

✓ Op de kruising met de 
verkeerslichten geldt 
bovendien: 

✓ Groen is doorgaan, rood 
is stoppen! 

✓ Geel is stoppen. Alleen 
doorfietsen als stoppen 
niet veilig en op tijd kan.Door rood fietsen = gezakt voor examen!



Op weg naar Post 8

✓ Kruising Berkenlaan 
/Acacialaan



Post 8

✓ Kruising Berkenlaan 
/Peppellaan

✓ Rechts fietsen

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven

✓ Stoppen voor de stop-
streep

✓ Links en rechts kijken

✓ Voorrang verlenen aan 
bestuurders op de 
Peppellaan

✓ Ruime bocht naar links.

Je mag hier voor-
sorteren. 

hier opstellenof hier

Niet stoppen = gezakt voor examen!



Op weg naar Post 9

✓ Peppellaan richting 
Espelerlaan

✓ Ga hier het fietspad op

✓ Aan het einde van het 
fietspad na 50 meter 
rechtsaf.

✓ Richting aangeven



Post 9

✓ Na 100 meter bij de 
fietsoversteekplaats 
oversteken

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven

✓ Fietsers vanuit de andere 
richting hebben voorrang

✓ Je kan de vluchtheuvel 
gebruiken

✓ Na het oversteken direct 
linksaf het fietspad op 
(je fietst dus eigenlijk 
terug)



Op weg naar Post 10

✓ Na 100 meter rechtsaf de 
Peppellaan in

✓ Richting aangeven

✓ Links kijken

✓ Achterom kijken

✓ Korte bocht maken



Post 10

✓ Kruising Meldestraat 
/Hoefbladstraat

✓ Rechts houden

✓ Achterom kijken

✓ Richting aangeven

✓ Links en rechts kijken

✓ Verkeer van rechts heeft 
voorrang

✓ Vrije doorgang aan 
tegemoetkomende 
bestuurders 

✓ En een ruime bocht 
maken. 

Verkeer van rechts 

heeft hier voorrang!



Op weg naar post 11

✓ Kruising 
Hoefbladstraat/Europalaan

✓ Rechts houden

✓ Links en rechts kijken

✓ Richting aangeven 

✓ Voorrang verlenen aan 
bestuurders op de 
Moerasandijviestraat

✓ Rechtsaf naar de 
Europalaan.



Post 11

✓ T-kruising Europalaan-
Balkan

✓ Hier rechts opstellen, 
goed achteromkijken.



Post 12

✓ T-kruising Balkan-
Kaukasus

✓ Hier ga je vanaf de 

Balkan linksaf het 
fietspad op richting 

de Espelervaart.

✓ Let op de 
werkzaamheden van de 
nieuwbouw!



We zijn er bijna …

✓ Vanaf het fietspad links-
af de brug oversteken 
richting het Harmen 
Visserplein



er nog even bij blijven

✓ ruime bocht naar links 
maken en bruggetje over

✓ We zijn er bijna



Daar links is het einde

✓ T-kruising Harmen 
Visserplein – parkeer-
terrein Muzisch Centrum 
/ Gemeente-huis



Einde route

✓ Op het Harmen Visser-
plein de parkeerplaats 
oprijden. 

✓ Daar lever je je rug-
nummer in en krijg je 
drinken aangeboden.


