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Veiligheid rond de schoolomgeving is het belangrijkste voor onze kinderen. 
Daarnaast heeft de gemeente Zingem reeds vele jaren ingezet op veilige 
fietspaden en voetpaden en zal dit blijven doen in de toekomst. Met deze 
schoolroutekaart wensen we deze veilige verbindingen naar school in kaart 
te brengen. Maak er gebruik van voor de veiligheid van uw kinderen!
Gemeente Zingem, Alfred Amelotstraat 53, 9750 Zingem
gemeente@zingem.be   •   www.zingem.be

De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert de aanleg van fietsnet-
werken en ondersteunt acties die burgers aanmoedigen om voor verplaat-
singen 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.
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Mobiliteit, W.WIlsonplein 2, 9000 Gent
mobiliteit@oost-vlaanderen.be  ·  www.oost-vlaanderen.be

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)      
Deze schoolbereikbaarheidskaart kwam tot
stand onder begeleiding van de VSV.  De VSV
organiseert opleidingen en projecten verkeer
en mobiliteit voor jong en oud. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Louizastraat 40,
2800  Mechelen  ·  tel. 015 44 65 50  ·  
info@verkeerskunde.be  ·  www.verkeerskunde.be 

     Deze schoolroutekaart
     kwam tot stand met de steun van:

Zingem centrum

F13

Lange Aststraat – Kolpaart
Fietsers verlaten het vrijliggend 
fietspad langs de belangrijkste 
invalsweg naar Huise, de Lange 
Aststraat, en komen op de rijweg 
tussen het gemotoriseerd verkeer. 
Hou je als fietser uiterst rechts en 
en let op het aankomend verkeer. 
Even verder geldt voorrang van 
rechts op het verkeer vanuit de 
Kolpaart. De zichtbaarheid op 
dit kruispunt is slecht. Wees op 
je hoede bij het naderen van het 
kruispunt en rem voldoende af.

F14

Korte Aststraat
Dit traject vermijden fietsers 
best omdat er, door de scherpe 
bochten en het hoge struik-
gewas, een beperkte zicht-
baarheid op het aankomende 
verkeer is. Het is aan te raden 
om via het netwerk van trage 
wegen verbinding te zoeken 
met Huise of Zingem (zie kaart).

F12

Huiseplein – Wannegemstraat
Op dit kruispunt geldt voorrang 
van rechts. Er is een beperkte 
zichtbaarheid op het verkeer van-
uit de Wannegemstraat, door de 
ligging van een woning. Wees op 
je hoede bij het naderen van het 
kruispunt en rem voldoende af.
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Amelotstraat - Kruishoutemsesteenweg
Op de spitsuren een zeer drukke rotonde. 
Neem hier als fietser je tijd om goed uit te 
kijken naar het verkeer dat zich op de ro-
tonde begeeft. Je goed zichtbaar maken, 
door een fluohesje te dragen, versterkt je 
aanwezigheid/zichtbaarheid als zwakke 
weggebruiker op de rotonde.

F3

Amelotstraat - Wijnhuisveld/Dorpsstraat
Op dit kruispunt moet het fietsver-
keer richting Dorpsstraat, komende 
vanuit de wijk Wijnhuisveld, de 
drukke Alfred Amelostraat kruisen. 
Er is hier echter geen aparte fiets-
oversteekplaats voorzien. Stap hier 
af en gebruik de zebrapaden om over 
te steken.

F5

Strijpstraat – Kerkplein
Gemotoriseerd verkeer dat 
komt uit de Strijpstraat, richting 
Kerkplein, heeft slechts beperkte 
zichtbaarheid op de verkeerssitu-
atie. Hou je hier als fietser uiterst 
rechts.

F6

Alfred Amelotstraat (N435) – Broekstraat
Er is geen beveiligde oversteek-
plaats voor trage weggebruikers 
bij het kruisen van de drukke 
invalsweg (N435) naar Zingem. 
Slechte zichtbaarheid op aanko-
mend verkeer door de bocht. Kijk 
hier extra goed uit!

F8

Nederzwalmsesteenweg  - Toekomststr. / Strijpstraat
Er is geen beveiligde oversteek-
plaats voor trage weggebruikers bij 
het kruisen van de drukke invals-
weg (N435) naar Zingem. Het aan-
komend verkeer is slecht zichtbaar 
door de bocht.  Wees hier extra 
voorzichtig!

F9
Nederzwalmsesteenweg (N435) – Omgangstraat
Fietsers verlaten het fietspad op de 
drukke invalsweg richting Zingem 
(N435 Nederzwalmsesteenweg), en 
komen op de rijweg terecht tussen 
het gemotoriseerd verkeer. Hou je 
als fietser uiterst rechts en let op 
het  aankomend verkeer. 

F1

Kruishoutemsesteenweg – Zandstraat
Fietsers verlaten het fietspad en komen 
op de rijweg terecht tussen het gemoto-
riseerd verkeer. Hou je als fietser uiterst 
rechts en let op het aankomend verkeer.

F4

Dorpsstraat – Peperstraat
Bij het uitkomen van de Peperstraat, 
richting Dorpsstraat, wordt het zicht 
beperkt door geparkeerde wagens en 
een woning. Kijk hier zeer goed uit! 

F7

Nederzwalmsesteenweg (N435) – Schoolstraat
Er is geen beveiligde oversteek-
plaats voor trage weggebruikers 
bij het kruisen van de drukke 
invalsweg (N435) naar Zingem. 
Het aankomend verkeer is slecht 
zichtbaar door de bocht. Vermijd 
zoveel mogelijk deze oversteek en 
neem een veiliger alternatief!

F10

Ouwegemstraat – Landegemstraat
Op dit kruispunt geldt voorrang 
van rechts. Door de hoge afslui-
ting is er een beperkte zicht-
baarheid op het verkeer vanuit 
de Landegemstraat. Wees op je 
hoede bij het naderen van het 
kruispunt en rem voldoende af. 

F11

Beertegemstraat – Landegemstraat
Op dit kruispunt geldt voor-
rang van rechts. Door het hoog 
gestapelde materiaal is er een 
beperkte zichtbaarheid op het 
verkeer komende uit de Lande-
gemstraat. Wees op je hoede bij 
het naderenvan het kruispunt en 
rem voldoende af. 
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Schoolroutekaart Zingem
Dode hoek
Hier vind je een samenvatting van alles waar je als fietser op moet 
letten als er vrachtwagens in de buurt zijn. Letterlijk van levens-
belang!

Maak altijd oogcontact!
Kijk naar de chauffeur en controleer of hij terugkijkt. Heeft hij je 
gezien? Geef elkaar een teken met de hand.

Ga nooit vlak achter een vrachtwagen staan.
Je bent er helemaal onzichtbaar voor de chauffeur.

Ga nooit voor of naast de cabine van een vrachtwagen staan.
Je verdwijnt helemaal uit het zicht van de chauffeur.

Gaat een vrachtwagen rechts afslaan?
Blijf ver genoeg achter de vrachtwagen.

Geef veiligheid altijd voorrang.
In bochten, op rotondes en kruispunten blijf je uit de buurt van de
vrachtwagen. Voor een chauffeur is het ontzettend moeilijk om 
alles te zien rond zijn vrachtwagen

Dodehoekkoffer
Een dodehoekkoffer is te ontlenen bij de provinciale mobiliteits-
dienst. 

Fietser
Zorg dat je als fietser goed zichtbaar bent in het verkeer. Dat doe je met fiets-
verlichting die altijd brandt als het nodig is. Met fluorescerende en reflecte-
rende kledij zien andere weggebruikers je vanop een veel verdere afstand. Een 
absolute aanrader tijdens de donkere dagen en bij slecht weer.

Ken je plaats op de weg. Fietsers moeten op het fietspad rijden als het berijd-
baar is. Een fietspad herken je aan het verkeersbord of de witte onderbroken 
strepen. Als er geen fietspad is, moet je rechts op de rijbaan rijden. Fietssug-
gestiestroken geven soms aan waar jouw plaats op de rijbaan is. Ze zijn meestal 
in een andere kleur of ander materiaal aangelegd. Automobilisten weten dat ze 
bedoeld zijn voor fietsers, maar mogen er ook over rijden. 

Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag je binnen en buiten de bebouwde 
kom als je de tegenliggers niet hindert. Buiten de bebouwde kom moet je boven-
dien achter elkaar rijden als er achteropkomend verkeer nadert.

Met je vrienden samen van en naar school fietsen is tof. Na schooltijd nog even 
napraten moet kunnen, maar zoek een veilige ‘hangplek’. Zet je niet op de 
openbare weg of versper geen fiets- of voetpaden. 

Wees dubbel op je hoede als je in de buurt van vrachtwagens komt. Naast, voor 
en achter de vrachtwagen zijn er heel wat gevarenzones waar de chauffeur je 
niet kan zien, de dode hoek. Blijf op voldoende afstand achter of voor de vracht-
wagen. Rechts van de vrachtwagen is de dode hoekzone het grootst. Dus zeker 
opgelet bij rechts afslaande vrachtwagens! Kan jij de chauffeur niet zien, dan 
kan hij jou ook niet zien!

Fietsers zijn hoffelijk tegenover voetgangers. Ook zij moeten bijvoorbeeld 
stoppen en voorrang verlenen aan overstekende voetgangers op een zebrapad. 
Fietsend oversteken op een zebrapad doe je liever niet. Een zebrapad dient om 
te voet de weg over te steken. Dus, hou je fiets aan de hand. 
Hou ook het voetpad vrij voor de voetgangers. 

Op de schoolroutekaart vind je de veilige routes voor fietsers, maak er gebruik 
van! Maar veiligheid heb je nog meer in de hand door altijd met een fiets te 
rijden die in orde is. 

Een fietshelm kan je hoofd extra beschermen als je valt. Behandel je fietshelm 
met zachtheid, gooi er niet mee. Elke harde schok kan je helm binnenin bescha-
digen. Aan de buitenkant zie je dat niet. Koop daarom na een ongeval een nieuwe 
helm, ook al zijn er langs de buitenkant geen beschadigingen te zien. 

Opgelet!
Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar wist je dat fietsers geen 
voorrang hebben bij fietsoversteekplaatsen (op de rijbaan aangeduid met witte 
onderbroken strepen gevormd door vierkanten of parallellogrammen)? Wanneer er 
zo een oversteekplaats is, moet je op deze plaats oversteken, maar je moet altijd 
voorrang geven aan het verkeer dat van links en rechts komt!

Voetganger
De voetgangers stappen in de eerste plaats op trottoirs, verhoogde bermen of 
de plaatsen die voor hen zijn voorbehouden en aangeduid met een verkeers-
bord. Als die er niet zijn, mogen ze ook op gelijkgrondse bermen, parkeerzones 
en fietspaden stappen (brom)fietsers hebben hier wel voorrang!). Je mag ook 
links op de rijbaan lopen, zoveel mogelijk tegen de kant.

Moet je de rijbaan oversteken als je naar school of naar huis gaat? Maak dan zo-
veel mogelijk gebruik van (be)veilig(d)e oversteekplaatsen: bij een zebrapad, 
aan verkeerslichten, bij een gemachtigde opzichter of een agent. 

Als er een zebrapad binnen de dertig meter is, ben je verplicht om dat te gebrui-
ken. Volgens de wegcode heb je daar voorrang, maar maak altijd oogcontact 
met de aankomende bestuurders, zodat je weet dat die je zeker gezien hebben 
en steek pas over als het duidelijk is dat ze zullen stoppen.

Als er geen zebrapad is, steek je loodrecht over als er geen verkeer aankomt. 
Kies een veilige plaats, bijvoorbeeld niet in een bocht, op een helling of tussen 
geparkeerde auto’s.

Als je bij een verkeerslicht oversteekt, kijk dan goed of de voertuigen die rechts 
afslaan je gezien hebben (vaak hebben ze tegelijk met de voetgangers groen). 
Als het rood wordt terwijl je al aan het oversteken bent, dan mag je gewoon 
doorstappen tot aan de overkant.
 
Skateboarders, skeelers, steps, éénwielers, elektrische autopets, rolstoelen, 
segway’s, etc. vormen een nieuwe categorie voertuigen en worden voortaan 
voortbewegingstoestellen genoemd. Als ze niet sneller dan stapvoets rijden, 
moeten de gebruikers ervan de regels volgen die van toepassing zijn voor de 
voetgangers. Als ze sneller rijden dan stapvoets dan zijn de regels voor de fiet-
ser van toepassing. 

Opgelet!
Voetgangers worden wel eens geconfronteerd met onoplettende autobestuur-
ders. Wees altijd op je hoede voor auto’s bij garages, parkings en opritten.

 schoolroutekaart
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Voorrangregels
voor fietsers
Fietsers dienen zich net als de andere weggebruikers aan de voor-
rangsregels te houden. 
Meer gedetailleerde informatie en interessante folders kun je ver-
krijgen bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en alle 
verkeersregels kun je nalezen op www.wegcode.be.

Voorrang van rechts
Op kruispunten waar geen verkeerslichten en geen verkeersborden 
staan, geldt de regel “voorrang van rechts”. Als fietser moet je dan 
voorrang verlenen aan wagens die van rechts komen. Op een doorlo-
pend fietspad heeft de fietser voorrang.

 
    
 
Let op! Niet alle weggebruikers zijn erop ingesteld een fietser voor-
rang te verlenen. 

Belangerijke tips: 

· Rijd als fietser altijd voorzichtig een kruispunt op. 

· Kom je van rechts, zoek dan oogcontact met de bestuurder. 

· Vergeet ondertussen ook niet ander aankomend verkeer in            

 de gaten te houden.

Bus- of
treinpassagier

In de schoolbus mogen maar evenveel passagiers zitten als er 
zitplaatsen zijn. Drie passagiers op een tweepersoonszitbank is niet 
toegelaten.

Neem je een bus of tram van De Lijn: spaar tijd en geld! Een abon-
nement is het handigst. Heb je dit niet, koop dan je kaart of biljet 
op voorhand. Dat kan in de krantenwinkel, supermarkt of via de 
automaten. Zo verkort je de wacht- en reistijden en kunnen trams en 
bussen stipter rijden.

Koop je treinbiljet vóór je in de trein stapt of vergeet je Go-Pass niet 
in te vullen voor het vertrek. 

Iedereen heeft sympathie voor jongeren die hun zitplaats afstaan 
aan ouderen of zwangere vrouwen!

OPGELET

Wacht op een veilige plaats op de lijnbus, breng jezelf en anderen 
niet in gevaar. Blijf op een veilige afstand van de sporen als je op de 
trein of tram wacht.

.

Veiligheid rond de schoolomgeving is het belangrijkste voor onze 
kinderen. Daarnaast heeft de gemeente Zingem reeds vele jaren 
ingezet op veilige fietspaden en voetpaden en zal dit blijven doen 
in de toekomst. Met deze schoolroutekaart wensen we deze veilige 
verbindingen naar school in kaart te brengen. Maak er gebruik van 
voor de veiligheid van uw kinderen!
Gemeente Zingem, Alfred Amelotstraat 53, 9750 Zingem
gemeente@zingem.be  ·  www.zingem.be

De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert de aanleg van fietsnet-
werken en ondersteunt 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.
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Mobiliteit, W.WIlsonplein 2, 9000 Gent
mobiliteit@oost-vlaanderen.be  ·  www.oost-vlaanderen.be

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)      
Deze schoolbereikbaarheidskaart kwam tot stand onder begeleiding 
van de VSV.  De VSV organiseert opleidingen en projecten verkeer 
en mobiliteit voor jong en oud. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Louizastraat 40,  2800  Mechelen
tel. 015 44 65 50  ·  info@verkeerskunde.be  ·  www.verkeerskunde.be   

     Deze schoolroutekaart
     kwam tot stand met de steun van:

 Buslijn Belbus

 44   Gent – Nazareth – Oudenaarde 485   Zingem – Oudenaarde 

 46   Baaigem – Gavere  – Oudenaarde             

 47   Gent – Gavere – Oudenaarde        

 48   Gent – Gavere – Zottegem 

 81   Deinze – Gavere – Zottegem    

 84   Zingem – Gavere – Deinze        

Buslijnen Zingem

Met de bus

 Scholen Zingem 

S1 Gemeentelijke basisschool ‘De Bosrank’
 Kerkplein 24, Zingem

S2 Vrije basisschool ‘De Regenboog’
 Kwaadstraat 20, Zingem

S3 Vrije basisschool Ouwegem
 Molendamstraat 8a, Zingem (Ouwegem)

S4 Vrije basisschool Huise
 Kloosterstraat 18A, Zingem (Huise)

 Jeugdverenigingen Zingem
 KLJ Ouwegem
 Ouwegemsesteenweg 88, Zingem (Ouwegem)

 KSA Huise
 Huiseplein 14A, 9750 Zingem (Huise)

 Scouts en Gidsen Vlaanderen, St-Bavo en Dr. Lowie
 Groenstraat 12, Zingem

 Andere adressen
 Gemeentehuis Zingem
 Alfred Amelotstraat 53, Zingem

 Politie Zingem
 Nederzwalmsesteenweg 1, Zingem

 Bibliotheek Zingem
 Huiseplein 16, Zingem (Huise)

 Containerpark
 Bekestraat 15, Zingem

 Gemeenschapscentrum De Griffel
 Ouwegemsesteenweg 90, Zingem (Ouwegem)
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