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Ken jij de veiligste
route naar school?
Deze kaart maakt je wegwijs langs veilige 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.

Legende

School
Hoofdroute

V.U.: Gemeentebestuur Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Alterna�eve route

Rode route
Gele route
Blauwe route
Groene route
Oranje route
Paarse route
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G E L E RO U T E

Sla rechtsaf in de Jagersdreef.

Let op voor mogelijke
tegenliggers aan doorgang
Meidoornlaan

Let op voor aankomende
fietsers van links en rechts
– dubbelrichtingsfietspad

Hier afstappen en verder te
voet naar de speelplaats gaan.
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E
PA A RS E RO U T
1

Sla even rechtsaf om daarna
direct naar links af te slaan
richting de sporthal. Maak
dit duidelijk aan de andere
weggebruikers door op tijd
je rechter- of linkerarm uit te
steken.

G RO E N E RO U
1

Let op: fietsers let op,
geen voorrang aan beide
oversteekplaatsen.

Sta aan het verkeerslicht ver
genoeg naar voor achter de
witte lijn zodat het andere
afslaande verkeer vanuit de
Lindekensbaan je goed ziet
staan.

Na het kruispunt gaat het fietspad over naar de rijbaan. Ben
je nog geen 9 jaar dan mag je
op het voetpad rijden. Let wel
op voor de voetgangers.

Oversteken naar het dubbelrichtingsfietspad op de
Emblemsesteenweg.
Let op: de fietser heeft hier
geen voorrang

3

In de Lindekensbaan rijd je op
een dubbelrichtingsfietspad,
let goed op auto’s en vrachtwagens die een parking of
oprit afrijden.

B L AU W E R O U

Sla vanaf de Elzestraat rechtsaf
de Vogelzangstraat op. Omdat
je hier op de rijbaan fietst
waar ook de auto’s rijden,
moet je goed opletten!

2

Druk eerst op de knop om
het verkeerslicht te activeren,
wacht op groen licht maar let
op dat aankomende voertuigen zeker stoppen.
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Na het kruispunt gaat het fietspad over naar de rijbaan. Ben
je nog geen 9 jaar dan mag je
op het voetpad rijden. Let wel
op voor de voetgangers.
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O R A N JE RO U
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Wanneer je uit de Onze-LieveVrouwestraat komt, moet je op de
kruising met de Stationssteenweg
linksaf. Ben je jonger dan 9 jaar?
Dan mag je hier over de stoep aan
de linkerkant fietsen. Als je ouder
bent dan 9 jaar kan je hier best
afstappen en te voet over de stoep
verder gaan naar school.

STOP-principe
De school moedigt het STOP-principe aan. Dit letterwoord staat voor Stappen,
Trappen, Openbaar vervoer en Privévervoer. Overweeg eerst of je je kan
verplaatsen te voet of met de fiets. Als dit geen optie is overweeg je het openbaar
vervoer of de schoolbus. Pas in laatste instantie kies je voor de auto (privévervoer).
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De Stationssteenweg is dubbel
richting voor fietsers en enkel
richting voor gemotoriseerd
verkeer tussen Kessel Dorp en
Nieuwstraat.

Geef een duidelijk teken door
je arm uit te steken aan het
achter komende verkeer dat je
de straat oversteekt naar het
dubbelrichtingsfietspad van de
Stationssteeenweg. Let ook op
voor de paaltjes.

Aan deze oversteekplaats heeft
de fietser geen voorrang.

Zodra het belsignaal gaat en de
rode lichten branden, moet je
stoppen ook al zijn de slagbomen
nog niet naar beneden. Wacht tot
de slagbomen volledig omhoog
zijn en het lichtsignaal opnieuw
op wit staat vóór je de sporen
oversteekt. Zorg dat je zeker bent
dat je de spoorweg in één keer kan
oversteken.
Stap van je fiets, en steek
de Emblemsesteenweg te
voet over bij de gemachtigd
opzichter.

