Fietsroute 4 Stadsweiden
Het Baken
projectleider verkeersexamen: W Groeneweg

tel. 06 – 10 939 782

4,6 km

Route PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2022
voor Het Baken
Start vanaf schoolplein via de Blankenhampad naar Zuiderzeepad.
Ga rechtsaf onder tunneltje Stadswei door. Rechtdoor rijden tot voor
de helling naar tunnel NS-spoor draai naar links fietspad op naar fietspad Westermenweg.
einde van dit fietspad linksaf fietspad Westermeenweg op
de eerste rotonde geheel rondrijden en fietspad Voorste Wei op
post 2
bij de fietsbrug rechtsaf de fietsbrug over
rechtdoor via Stortemelk naar Marsdiep rijden
direct op Marsdiep linksaf tussen de woningen door Oostzeepad op
post 3
dit fietspad volgen en na bocht linksaf de fietstunnel onder Stadswei door
na de tunnel bij 3e pad (Zeilmeen) linksafnaar de Schippersmeen
linksaf de Schippersmeen op en deze volgen tot Ankermeen ; linksaf gaan
de Ankermeen op tot de Stadswei ; rechtsaf de Stadswei en doorrijden langs
winkelcentrum ; voorbij winkelcentrum linksaf de Achterste Wei infietsen
post 4
na het parkeerterrein rechts fietspad Klaproosmeen op
voor hekwerk van school rechtsaf en voor singel linksaf
langs singel doorrijden naar Ijsselmeerpad
linksaf het IJsselmeerpad op en fietspad volgen naar Drielandenpad
rechtsaf op Drielanderpad naar rotonde met Stadswei(let op afslaand verkeer)
rechtdoor rijden en onder viaduct A28 door naar rotonde Drielandendreef
rotonde Drielandendreef oversteken en daarna linksaf de fietstunnel in
post 5
uit de tunnel gelijk rechts afslaan en daarna weer rechts Beneluxpad op
einde Beneluxpad rechtsaf de Beneluxlaan op langs sportcomplex
tot Eisenhouwerlaan; daar linksaf en doorrijden tot Kennedylaan en links af`
post 1
de weg volgen naar links tot Zuiderzeepad en rechtsaf het fietspad op
onder NS-spoor en Westermeenweg doorfietsen en rechtdoorrijden
onder tunnel Stadswei door tot Blankenhampad linksaf naar schoolplein
Finish voor Het Baken op schoolplein
────────────────────────────────────────────────────
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

