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Extra ople�en!

VBS ‘Sint-Pieter’ 
Adinkerke

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?

Legende

V.
U

.: 
To

m
 D

ho
lla

nd
er

, V
oe

tg
an

ge
rs

be
w

eg
in

g 
vz

w
. D

ik
sm

ui
de

la
an

 3
03

, B
-2

60
0 

An
tw

er
pe

n 
(B

er
ch

em
)



Alberic Florizoonelaan
Vanuit de wijk rijd je via 
de Alberic Floorizonelaan. 

Kruispunt kerkhof - 
Dorpsstraat
Ga te voet tot aan 
het kruispunt met de 
Stationsstraat.

Kruispunt Alberic 
Florizoonelaan - Ackethof
Langs hier kunnen zowel fietsers 
als voetgangers vlot door. 

Kruispunt Ackethof – 
Heldenweg
Steek over, stap af en ga 
verder via het kerkhof.

BLAUWE ROUTE
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Kruispunt  
Noordhoekstraat – Burgweg
Opletten bij het oversteken, 
geef voorrang aan rechts 
telkens je een zijstraat 
passeert. 

Kruispunt Noordhoekstraat 
– Kloosterweg
Sla linksaf in de Kloosterweg, 
steek tijdig je arm uit naar links 
en let op voor het aankomende 
verkeer.

GROENE ROUTE
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Moeresteenweg
Rij rechts in je rijrichting 
op de Moeresteenweg.

Kruispunt 
Garzebekeveldstraat - 
Doornstraat 
Sla linksaf naar de 
Garzebekeveldstraat. 
Steek tijdig je arm uit 
naar links. 

Kruispunt Moeresteenweg - 
Nieuwstraat
Sla eventueel linksaf naar de 
Nieuwstraat. Steek tijdig je arm 
uit naar links. Geef voorrang aan 
al het aankomend verkeer. 
Of vervolg je weg over de  
Moeresteenweg.

Kruispunt Garzebekeveldstraat - 
Koekuitstraat/ Slachthuisstraat
Let op aan het kruispunt met de 
Koekuitstraat en de Slachthuisstraat. 
Geef voorrang aan rechts.

Kruispunt Moeresteenweg 
- Garzebekeveldstraat
Sla rechtsaf naar de 
Garzebekeveldstraat. Steek 
tijdig je arm uit naar rechts. 

RODE ROUTE

1

4

2

5

3

Veldstraat
Deze route loopt via de 
Veldstraat, geef steeds 
voorrang aan rechts.

Kruispunt Veldstraat - 
Moeresteenweg
Sla rechtsaf, steek tijdig je arm 
uit naar rechts. Let op voor het 
aankomende verkeer van links. 
Sla daarna direct linksaf naar de 
Slachthuisstraat. Steek tijdig je 
arm uit naar links.

Kruispunt Veldstraat - 
Nieuwstraat/Tuinwijkstraat
Sla eventueel rechtsaf de 
Nieuwstraat in. Steek tijdig je 
arm uit naar rechts. Of vervolg 
je weg over de Veldstraat.

GELE ROUTE
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ga verder bij
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5Kruispunt Kasteelwijk - 
Dorpsstraat
Sla rechtsaf naar de 
Dorpsstraat, steek tijdig 
je arm uit naar rechts. 
Kijk uit voor passerende 
voetgangers.
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Kruispunt  
Garzebekeveldstraat - Dijk
Sla rechtsaf, steek tijdig je arm 
uit naar rechts. Rijd via het 
dubbelrichtingsfietspad naar de 
oversteekplaats.

Brug over kanaal
Steek over aan de oversteekplaats. Let 
op voor het verkeer uit beide richtin-
gen. Als voetganger heb je voorrang, als 
fietser NIET. Steek het kanaal over via 
de brug, dit mag enkel als voetganger. 
Neem je fiets aan de hand. Vervolg je 
weg via Kasteelwijk. 
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ga verder bij
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5 Kruispunt Dorpsstraat - 
Stationsstraat
Let goed op aan het kruispunt met 
de Stationsstraat. Steek te voet 
over via het zebrapad. Daarna fiets 
je verder via de Noordhoekstraat 
en de Kloosterweg naar school.

5 !

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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