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Extra ople�en!

VBS ‘Immaculata’ 
Markt

Deze kaart maakt je wegwijs langs de veiligste routes naar 
school. Op deze routes moet je even goed opletten als 
op elke andere route! Zoek op de kaart waar jouw route 
vertrekt. Op elke route liggen een aantal punten. Op de 
achterkant van deze kaart kun je per punt lezen waar je op 
moet letten. Staat jouw route er niet bij? Teken dan jouw 
eigen route in en bespreek met je ouders of in de klas waar 
je op moet letten.

www.octopusplan.info

Ken jij de veiligste 
route naar school?
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Kruispunt Meeuwenlaan – 
Nieuwpoortlaan
Steek over via één van de 
zebrapaden. Let op voor de tram. 
Die heeft steeds voorrang!!

Kruispunt Meeuwenlaan – J. 
Demolderlaan
Geef voorrang aan de fietsers 
die van rechts komen. Rij van 
hieruit verder naar school, 
steek tijdig je arm uit naar links. 

Kruispunt Meeuwenlaan 
– Koninginnelaan
Let op voor het verkeer van 
rechts. Dat moet je voorrang 
geven. 

Kruispunt Meeuwenlaan 
– Toeristenlaan
Let op voor fietsers die van 
rechts komen. Die moet je 
voorrang geven.

GROENE ROUTE
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Kruispunt Zeelaan-Veurnestraat
Steek aan de verkeerslichten over 
via het zebrapad. Fietsers nemen 
vervolgens het fietspad. De Zeelaan is 
hier éénrichtingsverkeer voor auto’s. 
Voetgangers gebruiken de stoep. 

Zeelaan - Hoge Duinenlaan - 
Kykhillweg
Vanaf de Zeelaan zijn er verbindingen 
voor voetgangers en fietsers naar de 
Hoge Duinenlaan en de Kykhillweg. 
Kom je zelf uit deze richting, let op bij 
het naderen van de Zeelaan. 

Kruispunt Poststraat-Zeelaan-
Lindenlaan
Let op voor het verkeer uit de 
Poststraat, waaraan je voorrang moet 
geven. Vervolg je weg rechtdoor. Als 
fietser mag je op de terugweg wel de 
Zeelaan inrijden. 

Kruispunt Zeelaan – 
Markt 
Sla rechtsaf naar Markt. 
Steek tijdig je arm uit.

Kruispunt Zeelaan – 
Brouwersstraat
Ga rechtdoor. Als fietser 
geef je voorrang aan 
rechts. 

GELE ROUTE
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Kruispunt Hoge 
Duinenlaan – Bortierlaan
In de Bortierlaan geef je 
voorrang aan rechts bij de 
verschillende zijstraten. Rijd 
richting Visserslaan. 

Kruispunt A. Dumontlaan - 
Konijnenweg
Sla rechts de Konijnenweg 
in. Wees hoffelijk voor de 
voetgangers. 

Kruispunt Bortierlaan - 
Visserslaan 

Sla rechtsaf, steek tijdig je arm 
uit naar rechts. 

Kruispunt Visserslaan - A. 
Dumontlaan
Sla linksaf, steek tijdig je arm 
naar links uit.

BLAUWE ROUTE
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! 5 Kruispunt Konijnenweg - 
Zeelaan
Sla rechtsaf, steek tijdig je 
rechterarm uit. Let op het 
aankomende verkeer. 
Opgelet bij het oversteken 
naar de Markt!
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1Kruispunt K. Tegethofflaan-
Brouwersstraat
Vanuit deze richting neem je best 
de K. Tegethofflaan. Let op bij het 
oversteken en geef voorrang aan 
rechts. 

Kruispunt K. Tegethofflaan 
– Ollevierlaan – Prins 
Albertlaan 
Steek de Ollevierlaan over. Geef 
voorrang aan rechts. 

Kruispunt Prins Albertlaan – 
Marktlaan 
Op dit kruispunt kan je veilig 
oversteken via de zebrapaden. 
Neem je fiets aan de hand. Als 
fietser geef je voorrang aan 
rechts. Steek aan de school tijdig 
je arm uit naar rechts. 

RODE ROUTE

1

2

3

Fiets
in orde?

Verplicht

Aanbevolen

’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. 
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