
Schoolfietsroutekaart
Nieuwpoort

RIJ JIJ ROND MET EEN VEILIGE FIETS?

DE TOP 10 VAN EEN VEILIGE FIETSRIT
 1. Kijk altijd goed uit bij het oversteken. Gebruik eventueel het zebrapad (ga dan wel te voet). 

Steek je arm uit in de richting waarin je wilt afslaan (links of rechts). Hou rekening met de 
andere weggebruikers.

 2. Pas op voor de dode hoek! Als je dicht bij een vrachtwagen staat, ziet de chauffeur jou niet. 
Als de vrachtwagen afslaat, riskeer je dat die je omver rijdt. Blijf er dus ver genoeg achter. 
Sta nooit vlak voor, naast of achter dit grote voertuig. Maak oogcontact met de bestuurder. 

 3. Laat je zien in het verkeer: zet je fietsverlichting aan wanneer het moet en draag felle (flu-
orescerende) kledij. Denk aan je veiligheid. Draag een fietshelm.

 4. Fiets je in groep naar school? Goed zo, want dan val je nog meer op. Blijf wel aandachtig in 
het verkeer! Volg de rest van je groep niet blindelings. Je mag ten hoogste met twee naast 
elkaar rijden.

 5. Hou rekening met de voorrangsregels. Wie van rechts komt, heeft meestal voorrang, zelfs 
al stopt hij. Let op bij een rondpunt: het verkeer dat zich op de rotonde bevindt, heeft voor-
rang. Je moet het rondpunt altijd rechts oprijden. De kusttram heeft altijd voorrang!

 6. Je mag alleen links inhalen. Telefoneren op je fiets mag niet. Zonder muziek merk je beter 
wat er rond je gebeurt.

 7. Maak je boekentas goed vast op de bagagedrager van je fiets. Zorg ervoor dat je boekentas 
niet te zwaar is! 

 8. Let op voor openslaande portieren! Hou daarom voldoende afstand van geparkeerde 
 wagens. Let ook op voor wagens die achteruit uit een parking rijden. Ze kunnen jou soms 
niet zien.

 9. Fiets het traject dat je elke dag zal moeten afleggen, ook eens samen met je ouders. 

10. Investeer in een stevig slot! Maak je fiets vast aan het fietsrek. Registreer je fiets:  
www.lokalepolitie.be/5461/preventie/fietsenregistratie.html.

Je mag ook een los wit/geel voorlicht en rood achterlicht bevestigen op je kledij, rugzak, ... zolang je maar voldoende zichtbaar bent in het verkeer!
Rij met een fiets op jouw maat! Met een te grote fiets heb je meer kans op valpartijen.

MET JE SCHOOLFIETSROUTEKAART VEILIG OP WEG NAAR SCHOOL

Deze schoolfietsroutekaart wijst jou de weg naar school. Neem de fiets voor je da-
gelijkse trip naar school. Fietsen is leuk, gezond en goed voor het leefmilieu. Lees 
ook de tips in deze folder over een veilige fiets en een veilige route naar school. 

Uiteraard ben je voorzichtig als je naar school fietst. Op sommige punten op je route 
moet je extra uitkijken. We hebben die kruispunten en straten op de kaart aange-
duid. 

Provincie West-Vlaanderen heeft deze kaart samengesteld en kreeg hiervoor de 
medewerking van je stad, de secundaire scholen en de politie. 

Contact: provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst mobiliteit, Abdijbekestraat 9, 
8200 Sint-Andries, 050 40 34 37, an.paepe@west-vlaanderen.be,
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit. 

Veel fietsplezier!
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