
 

 

 
 

 

projectleider verkeersexamen: W. Groeneweg. Tel. 06 10 939 782. 3,9 km. 
 

   Route  PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2022  

            voor de school De Schakel 
    

Start; De Schakel in de Van Alphenstraat  

             rechts Schimmelstraat oprijden naar J. P. Heyelaan, linksaf richting Vondellaan 

bij de Vondellaan rechtdoor Anne Franklaan op, deze blijven volgen ook na      post 5 

flauwe bocht naar rechts en doorrijden tot aan Annie Salomonslaan,  

daar bocht linksaf, rechtdoor blijven rijden, straat wordt Brederolaan;  

Tesselschadelaan recht oversteken, blijft Brederolaan,  

bij Rederijkerstraat voorbij achterzijde winkelcentrum rechtsaf naar fietspad  

tussen winkelcentrum en De Aanleg naar de Vondellaan  

Vondellaan iets schuin oversteken naar Cremerstraat; deze inrijden    post 1 

rechtdoor en over bruggetje singel en rechtdoor Jac Perkstraat in  

bij Herman de Manstraat rechtsaf en direct daarna linksaf Alb. Thijmlaan op post 2 

naar rotonde 1e afslag rechts fietspad oprijden Oosteinde naar tunneltje onder N302  

na tunneltje de Langekamp oversteken en rechtdoor de Boomkamp inrijden  post 3 

na ca. 450 meter bij de Krommekamp rechtsaf en deze weg volgen 

Krommekamp vervolgen tot op splitsing met Langekamp bij rood verkeersvlak    

rechtsaf de Langekamp op en na 50 meter linksaf Tabaksweg op  post 4 

rechtdoor fietspad (Vlasakkerpad) volgen tot Vondellaan en rechtsaf  

naar viaduct N302,  

na viaduct rechtsaf J P Heyelaan in naar schoolplein rijden  post 5 

Finish De Schakel Van Alphenstraat 

 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
Soorten fouten: 
A:  geen richting aangeven H: onvoldoende naar links / rechts kijken 
B:  onvoldoende letten op verkeer achter   I:  fietsen waar het verboden is  
C:  niet op de goede manier bocht nemen J:  door rood licht rijden 
D:  niet rechts rijden K:  onjuist opstellen bij een stopstreep 
E:  geen voorrang geven L:  onjuist opstellen bij spoorwegoversteek 
F:  bij afslaan het tegemoetkomend verkeer hinderen M: anders door eigen waarneming oa. bij zebrapad voetgangers 
G: niet op de juiste manier oversteken 
 

 
Gewijzigd: februari 2022 

Fietsroute 1  

Stadsdennen en Frankrijk  
De Schakel  


