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schoolroutekaart Wachtebeke

de schoolroutekaart  
 zonder uitlaatgas naar de klas!

De Wachtebeekse schoolroutekaart geeft een handig overzicht van  
de veiligste fietsroutes (groene routes), de fietsroutes met beperkte  
voor zieningen, de fietspaden die in aanleg zijn en te mijden fietsroutes  
naar de Wachtebeekse scholen (rode routes). Ze biedt bovendien extra 
informatie over je fietsuitrusting en ze legt het verkeersreglement duidelijk 
uit. Voel jij je ook geprikkeld om de schoolroutekaart uit te proberen?

Smeer je ketting en trap voortaan zonder uitlaatgas naar de klas!

De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert 
de aanleg van fiets net werken en onder-
steunt acties die burgers aanmoedigen 
om voor verplaatsingen naar school,  
naar het werk of naar de winkel de fiets  
te gebruiken. Ze zorgt, samen met de 
gemeente, voor het aanmaken en de 
financiering van de schoolroutekaart.

Voor leraars
U vindt een handleiding voor het klassikaal 
gebruik van de school route kaarten  
(met lesfiches en werkbladen) op: http:// 
www.oost-vlaanderen.be/schoolroutekaart 
(onderaan bij documenten).

Link naar digitale kaart 
Er bestaat ook een digitale schoolroute-
kaart die je kan gebruiken op je smart-
phone, tablet of computer. 

www.route2school.be/login/
ovmap/Wachtebeke

www.fietssnelwegen.be

Gemeente Wachtebeke
Dorp 61
9185 Wachtebeke
Tel. 09 345 01 35
info@wachtebeke.be

Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mobiliteit@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be

V.U. Peter Hertog, gedeputeerde voor 
mobiliteit | p.a. Gou ver ne mentstraat 1, 
9000 Gent | Deze kaart werd opgemaakt 
i.s.m. IMOB/Abeona en Mobiel 21. 
Ontwerp Karakters, Gent
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scholen
basisscholen 

1   Vrije Basisschool Sint-Laurens
Overslag 1, 9185 Wachtebeke

2   Langeledeschool
Langelede 146, 9185 Wachtebeke 

3   Vrije Basisschool Sint-Laurens
Dr. Jules Persynplein 5, 9185 Wachtebeke

4   Vrije Basisschool Sint-Laurens
Dorp 43a, 9185 Wachtebeke

5   GO! basisschool ’t Zwaluwnest
Zwaluwlaan 64, 9185 Wachtebeke

secundaire scholen 
1   Sint-Laurensinstituut ASO, Campus Lyceum

Dorp 21, 9185 Wachtebeke

lijnbus
openbaar vervoer

In Wachtebeke rijden volgende bussen
49  Lokeren – Wachtebeke – Zelzate
73  Gent – Wachtebeke – Zelzate
76  De Pinte – Gent – Wachtebeke

belbus
In de gemeente rijdt tevens een belbus. 
175 Oostakker

Reservatie belbus: 09 211 91 91

knelpunten
F  Wachtebeke

F1 Overslag, richting Papdijk
F2 brugje nabij Langeledeschool
F3 kruispunt Rechtstro-Kerkstraat-Melkerijstraat
F4 kruispunt Dorp-Meersstraat
F5 Pottershoekbrug
F6 kruispunt Warande

F1 Overslag,  
richting Papdijk

 

Nauwe rijweg zonder fietspaden. 
Fietsers maken bij voorkeur een 
ommetje via Schoolstraat en 
Plassenstraat.

F2 brugje nabij  
Langeledeschool

 

Omdat de brugreling ondoorzichtig 
is en de helling van het brugje vrij 
steil, is de zichtbaarheid voor 
auto’s en ook fietsers beperkt. 

Wees voorzichtig bij het naderen 
van de brug.
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Skateboarders, skeelers, steps, rolstoelen, hoverboards zijn geen voer-
tuigen maar voortbewegingstoestellen. Ze moeten de regels voor de 
voetgangers volgen. Als ze sneller rijden dan stapvoets dan gelden de  
verkeersregels voor fietsers.

Hoverboards, elektrische fietsen en sommige wagens hebben een elek-
trische motor en hoor je soms niet aankomen. Ze kunnen snel rijden en  
je verrassen. Kijk rondom én luister goed naar het verkeer.

zoom Wachtebeke
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F5 Pottershoekbrug 

 

Op dit punt stopt het dubbel-
richtings fietspad en fietsers 
komende van Warande moeten 
hier oversteken. Fietsers hebben 
geen voorrang bij het dwarsen van 
de weg!

Let op voor het verkeer in beide 
richtingen (zichtbaarheid door de 
helling van de brug beperkt).

F3 kruispunt Rechtstro – 
Kerkstraat – Melkerijstraat

 

Zwakke weggebruikers worden  
ter hoogte van de gewestweg 
(Rechtstro) geconfronteerd met 
druk verkeer en moeten heel  
oplettend zijn bij het oversteken.

Fietser: stap af en gebruik  
het zebrapad!

F6 kruispunt Warande 

 

Autobestuurders komende van 
Warande of Pottershoek moeten  
bij het afslaan naar Zwaluwlaan of 
Merelstraat uitkijken voor fietsers 
uit beide richtingen op het dubbel-
richtingsfietspad. Hou als fietser 
ook het autoverkeer in de gaten!

F4 kruispunt  
Dorp – Meersstraat

 

Jongeren die via het Dorp in of uit 
de Meersstraat fietsen moeten zich 
heel goed de verkeersles over de 
‘dode hoek’ herinneren. Vlak voor 
een vrachtwagen en rechts naast 
de cabine bevindt zich een grote 
dode hoek waardoor de bestuurder 
de fietsers niet kan zien.

Blijf als fietser uit de dode hoek!

41

41

Draag kleurrijke, opvallende, fluorescerende en reflecte-
rende kledij zodat men je goed kan zien overdag maar 
ook als het donker is en bij slecht weer. Er bestaan 
kleine lampjes die je kan vastmaken op je jas, rugzak  
of boeken tas. Dit is hip, tof en bovenal veilig. Zorg dat  
je altijd wordt gezien!

De voetgangers horen te stappen op trottoirs en  
bermen. Als deze er niet zijn, dan mogen ze pas op  
het fietspad of tegen de kant op de rijbaan lopen.

Moet je de rijbaan oversteken, tracht dan een over-
steekplaats te gebruiken. Op sommige locaties zal  
een gemachtigde opzichter of politieagent je hierbij 
begeleiden.

Maak altijd oogcontact met de aankomende bestuur-
ders, zodat je weet dat die je zeker hebben gezien en 

steek pas over als het duidelijk is dat ze zullen stoppen.

Als er geen gemarkeerde oversteekplaats is, steek je altijd loodrecht over. 
Kies een veilige plaats met goed zicht en niet bijvoorbeeld in een bocht, 
net voor of achter de bus of tussen stilstaande of geparkeerde auto’s.

Zowel voor voetgangers als voor fietsers kunnen afslaande voertuigen  
op kruispunten maar ook aan garages, opritten en parkings gevaarlijk zijn. 
Ze merken voetgangers of fietsers niet of vaak te laat op door hun dode 
hoek. Kan jij de chauffeur niet zien, dan kan hij jou ook niet zien.

als voetganger
in het verkeer

De dode hoek is de ruimte rond een vrachtwagen of autobus waarbinnen 
de fietsers en voetgangers niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. Dit is bij-
zonder gevaarlijk.

Tips om de dode hoek te vermijden:
 – Ga nooit links of rechts naast of net achter een vrachtwagen of bus 

staan. Maak dat de bestuurders je steeds kunnen zien door hun raam  
of via hun spiegels. Als jij de bestuurder ziet, dan kan hij jou ook zien!

 – Op een kruispunt blijf je achter een vrachtwagen of bus wachten maar 
verstop je niet.

 – Afslaande voertuigen op kruispunten maar ook aan garages, opritten 
en parkings merken fietsers niet of vaak te laat op door hun dode hoek.

Stilstaan en parkeren mag enkel waar dat toegelaten  
is, ook al is het maar voor eventjes! In dubbele file  
parkeren, parkeren aan een bushalte, op het fietspad, 
op een zebrapad, op een verkeersplateau of op de 
stoep is verboden.

Fout geparkeerde wagens brengen kinderen 
in gevaar.

Ze belemmeren het zicht zodat overstekende kinderen 
het extra moeilijk hebben om het andere verkeer te zien 
en zelf ook niet goed gezien worden. Voetgangers en 
fietsers worden bovendien vaak gedwongen om uit te 
wijken naar de rijbaan, waar ze meer gevaar lopen.

Let er ook altijd goed op dat er zich geen kind voor of
achter je wagen bevindt als je vertrekt of manoeuvreert.

Al eens gedacht aan carpooling?
Ook met de auto kan je ervoor zorgen dat er minder  
verkeer is en het er veiliger op wordt voor de voet-
gangers en fietsers!

Als meerdere kinderen van verschillende gezinnen samen rijden, zijn er 
minder auto’s op de weg naar school.

Hou de nabije schoolomgeving autoluw. Parkeer je verderop op een veilige 
parking waar je de zachte weggebruikers niet hindert. Dat kleine eindje 
stappen maakt alles zo veel veiliger en is goed voor je gezondheid.

kinderen in gevaar!
fout geparkeerd =

‘de dode hoek’?
wat is

Als er een fietspad is, dan moeten fietsers dit gebruiken. 
Een fietspad herken je aan het verkeersbord met de fiets of 
aan de witte onderbroken strepen op de grond. Soms wordt een fietspad 
volledig rood ingekleurd. 

Als er geen fietspad is, ga je rechts op de rijbaan rijden. Auto’s mogen niet 
op een fietspad rijden of parkeren.

Een fietssuggestiestrook is geen verplicht fietspad en accentueert enkel 
de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan. Ze hebben geen witte lijnen en 
zijn meestal in een oranje/oker kleur. Auto’s mogen er op rijden. 

Ben je jonger dan 9 jaar en heb je een kleine fiets dan mag je ook op de 
trottoirs rijden.

Hou de nabije schoolomgeving autoluw. Parkeer je verderop op een  
veilige parking waar je de zachte weggebruikers niet hindert. Dat kleine 
eindje stappen maakt alles zo veel veiliger en is goed voor je gezondheid.

De autogordel is verplicht voor jong en oud. Geef als chauffeur het  
goede voorbeeld en kijk of alle passagiers veilig vastgeklikt zitten voor  
je vertrekt. Kinderen moeten steeds de gordel dragen, ook in een  
aangepast zitsysteem.

Vervoer niet meer passagiers dan toegestaan is: evenveel als er  
zitplaatsen/gordels in de auto zijn.

Wees extra oplettend voor fietsers of voetgangers in de schoolomgeving, 
bijvoorbeeld bij het afslaan, als je je portier opent of bij manoeuvres. Stop 
altijd voor zebrapaden wanneer voetgangers willen oversteken.

Laat passagiers uitstappen aan de kant van de stoep. Leer hen oplettend 
te zijn voor voetgangers en fietsers voor ze het portier openen.

Vind je geen alternatief behalve de auto om naar school te komen? Door te 
carpoolen kun je ook helpen om meer auto’s uit de school omgeving te 
weren. De school kan geïnteresseerden met elkaar in contact brengen.

Opgelet!
Parkeer nooit op voetpaden, fietspaden, zebrapaden. Parkeer nooit in dub-
bele file. Al is het maar voor eventjes, je brengt er altijd zachte weggebrui-
kers mee in gevaar.

suggestiestrook
fietspad of

of autopassagier
automobilist

Ook als fietser draag je kleurrijke, opvallende, fluoresce-
rende en reflecterende kledij zodat men je goed kan 
zien. Op je jas, rugzak of boekentas kan je kleine knippe-
rende lichtjes vastmaken. Zorg dat je altijd wordt gezien!

Een fietshelm zal je beschermen als je valt. Zorg dat 
deze goed aansluit en stevig vastzit. Laat de helm niet 
vallen en gooi er niet mee. Elke harde schok kan je helm 
binnenin beschadigen. Na een val koop je best een 
nieuwe helm, ook al zijn er langs de buitenzijde geen 
beschadigingen te zien.

Je mag met twee naast elkaar rijden op de rijbaan als je 
het overige verkeer niet hindert. Buiten de bebouwde 
kom moet je achter elkaar rijden als er achteropkomend 
verkeer nadert.

Fietsend oversteken op een oversteekplaats voor voetgangers is niet  
correct. Stap af en hou je fiets aan de hand bij het oversteken.

Op weg van en naar huis nog even napraten moet kunnen, maar zoek een 
veilige plaats. Ga niet op de rijbaan of fietspaden staan en zorg dat je voet-
gangers niet hindert.

Afslaande voertuigen op kruispunten maar ook aan garages, opritten en 
parkings merken fietsers niet of vaak te laat op door hun dode hoek. 
Dit is zeer gevaarlijk. Maak dat de bestuurders je steeds kunnen zien door 
hun raam of via hun spiegels.

Alle fietsers, groot en klein, dienen zich aan de bepaalde voorrangsregels 
te houden. Op een kruispunt met voorrang van rechts dien je als fietser te 
vertragen en voorrang te verlenen aan auto’s en fietsers die van rechts 
komen. Indien nodig moet je stoppen.

Tot de leeftijd van 9 jaar mogen fietsers op het trottoir rijden voor zover hun 
fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, 
banden niet inbegrepen en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers 
niet in gevaar brengen. 

als fietser
in het verkeer

Rechtstro

 C Cult


