
Gouden tips voor fietsers

Durf fietsen! We zitten al zoveel in de wagen. Fietsen is plezant, zeker 
als het samen kan met vrienden. Hoe meer fietsers, hoe minder auto’s, da’s 
toch simpel. Fietsen is gezond en goedkoop. Bovendien weet jij als fietser 
dat je altijd meer uitgeslapen en fitter op school aankomt dan je autozittende 
vrienden. Fiets zelfverzekerd en veilig, dat is de max!

Fiets veilig! Kies een veilige route. Niet alleen op fietspaden kan je 
veilig fietsen. Ook langs de trage wegen, zoals bv. rustige woonstraten of 
landbouwwegen, is het veilig en leuk om te fietsen. 

Fiets in groep! Spreek met je vrienden af hoe je gaat fietsen. Fietsen 
in groep is slim, want je valt meer op. Het is natuurlijk ook gewoon leuk. Samen 
rijden gebeurt ook in een fietspool. 

Remmen OK? Lichten OK? OK! Pimp je fiets! Zorg dat 
hij steeds in orde is. Geef toe, bergaf zonder remmen is niet altijd een pretje. 
Een fiets moet een ook goed hoorbare bel en de nodige reflectoren hebben. 
Rijd je in het donker of bij slechte zichtbaarheid, dan zijn lichten verplicht: ofwel 
op je fiets, ofwel op je kleren of boekentas.

Laat je zien! Een fietser zonder licht of fluorescerend materiaal zie 
je gewoon niet rijden. Dus wees een heer en reflecteer! Een fietshelm is er in 
de eerste plaats voor je eigen veiligheid en je kan tegenwoordig uit heel wat 
stoere en leuke modellen kiezen.

Je rijdt niet alleen! Is er een fietspad? Gebruik het! Met twee naast 
elkaar fietsen mag binnen de bebouwde kom zolang kruisend (auto)verkeer 
mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom rijd je achter elkaar, wanneer een 
voertuig nadert. Zorg dus dat ook het andere verkeer de straat kan gebruiken. 
Respect! Voor je medefietsers, voetgangers en automobilisten. 

Let zeker goed op voor auto- of vrachtverkeer dat rechts afslaat. Omwille van 
de dode hoek kan de bestuurder je niet altijd even goed zien. Maak oogcontact 
met de bestuurder. Als jij de bestuurder niet kan zien, kan hij jou ook niet zien. 

Stap af om over te steken over een zebrapad. Geef voorrang aan automobilisten 
aan fietsoversteekplaatsen.

Waar fietsen?  Als er fietspaden voorzien zijn, dan 
moet je deze als fietser gebruiken! Een fietspad herken je door 
het blauwe verkeersbord of door de afbakening door evenwijdige, 
witte onderbroken lijnen. Er zijn verschillende soorten fietspaden: 
aanliggende, vrijliggende, tweerichtingsfietspaden, fietswegen… Ook op het 
fietspad moet je steeds rechts rijden. Een fietssuggestiestrook is geen fietspad. 
Voor deze strook is meestal een andere kleur of een ander materiaal gebruikt. 
De strook maakt vooral aan de andere weggebruikers duidelijk dat ze rekening 
moeten houden met eventuele fietsers op deze strook. 

Wanneer er geen fietspad of –suggestiestrook is, moeten fietsers op de rijbaan 
rijden. Je moet dan zoals alle andere bestuurders rechts rijden. Aarzel niet om 
je plaats op de weg in te nemen. Te dicht bij de goot of tegen de voetpadrand 
is gevaarlijk voor valpartijen, fiets dan ook ongeveer op een halve meter van 
de goot. Bovendien moet je goed uitkijken voor openslaande autoportieren! 
Blijf steeds zo veel mogelijk in rechte lijn fietsen, zo ben je beter zichtbaar. Ben 
je jonger dan 9 jaar? Dan mag je op de stoep fietsen. 

Iedereen stappen en fietsen = minder auto’s aan de schoolpoort. Dat 
maakt het verkeer veiliger en milieuvriendelijker. Deze schoolroutekaart 
wil de meest veilige routes naar school aanbevelen waar je als stapper 
of fietser kan op aansluiten. Bovendien vind je er tips om veilig en 
aangenaam naar school te stappen of te fietsen.

Schooltas op de rug en… op weg! Da’s cool!!
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Fiets veilig Fiets cool

Veilig fietsen en stappen,
daar werken we samen aan!

Schoolroutekaart Sint-Agatha-Berchem

Sint-Agatha-Berchem

Wie dicht genoeg bij de school woont, kan te voet naar school. In 
het kleine Sint-Agatha-Berchem is dat niet moeilijk als je de veiligste 
wegen kent.

In de grootstad op de fiets kruipen, vraagt een beetje moed. Als je 
in Sint-Agatha-Berchem op twee wielen naar school komt verdien je 
daarom een pluim: proFIETSiat!

De mobiliteitsdienst van de gemeente en Brede School Flamingo 
geven de stoere stappers en de fans van de fiets een duwtje in de rug 
met deze schoolroutekaart. Zo vinden vast en zeker meer stappers en 
fietsers en minder auto’s de weg naar de schoolpoort, naar het park 
of naar de vrijetijdspartner.

Deze nieuwe versie van de schoolroutekaart kwam er op het initiatief van 
de Schepen van Mobiliteit. Op deze kaart vind je een overzicht van de 
meest veilige stap- en fietsroutes naar school en de aandachtspunten 
die je onderweg tegenkomt. Nu kan je veilig op weg!

Stap veilig

Fietsers vanuit de Kasterlindenstraat 
moeten links aanhouden om de 
Soldatenstraat in te slaan.  

Opgepast: het verkeer vanuit de Groot-
Bijgaardenstraat heeft voorrang. Kijk 
dus goed of er geen verkeer aankomt.

Opgepast: de Soldatenstraat is een 
eenrichtingsstraat, ook voor fietsers.  
Als je weg fietst van het centrum, dan 
ga je het best een stukje te voet met 
de fiets aan de hand. Dit is veiliger en 
korter dan de omweg via de Groot-
Bijgaardenstraat.  

In verschillende straten staan aan beide kanten geparkeerde 
wagens. Goed opletten voor openslaande portieren en vertrekkende 
auto’s. Als de lichten van de auto branden, is de kans groot dat  
de auto gaat vertrekken. Hou voldoende afstand. 

In de Joseph Mertensstraat is een 
fietswegmarkering. Je mag enkel 
in de aangegeven richting fietsen. 
De fietsers die vanuit de Kerkstraat 
komen, moeten op de weg fietsen. 

Opgelet: de auto’s houden niet altijd 
rekening met fietsers die vanuit 
het Koning Boudewijnplein kunnen 
komen. Maak oogcontact met de 
bestuurder.

Via de Helenalaan kan je het Schweitzerplein 
omzeilen. Na het oversteken van de 
Gentsesteenweg, vind je een mooie doorsteek 
naar de Soldatenstraat. Het eerste stukje vanop de 
Gentse Steenweg is eigenlijk privé, maar dient enkel 
als parking voor de bedrijfjes die daar gevestigd 
zijn. Je mag hier dus fietsen. Het aansluitend stukje, 
Victor Gunsgaarde, naar de Soldatenstraat en 
het Boudewijnplein is volledig openbaar. 

Het zebrapad in de Groot-Bijgaardenstraat ligt op 
een verhoogd plateau en is daarom een veilige 
oversteekplaats. In de Gulden Koornstraat mogen 
fietsers in beide richtingen rijden.

Gouden tips voor voetgangers

Waar stappen? Als voetganger stap je op de stoep, verhoogde 
bermen of op voorbehouden plaatsen die met een verkeersbord zijn aangeduid. 
Niets van dit alles? Dan moet je op bermen, parkeerzones of fietspaden 
stappen. Let op: (brom)fietsers hebben hier voorrang! 

Oversteken? Wil je de weg over? Maak dan gebruik van beveiligde 
oversteekplaatsen: een zebrapad, aan verkeerslichten, bij een gemachtigde 
opzichter of een politieagent. Zie je binnen de dertig meter een zebrapad, 
dan moet je dit zebrapad gebruiken. Bij een zebrapad heb je voorrang, maar 
maak altijd oogcontact met de aankomende bestuurders. Steek pas over als 
het duidelijk is dat die zullen stoppen. Doe dit voor de twee rijrichtingen en 
wees extra aandachtig bij meerdere rijstroken.

Skaters? Rijd je met je skateboard, skates of step sneller dan de 
voetgangers, dan volg je de regels voor fietsers en rijd je op het fietspad. Rijd 
je stapvoets, dan rijd je op het voetpad en volg je de regels voor voetgangers. 

Fietser of voetganger: wees steeds op je hoede voor onoplettende auto-
bestuurders bij garages, parkings of opritten!

Legende

Aanbevolen schoolfietsroute

Fietsers: goed opletten

Doorsteekje

Sterk aan te raden: met de fiets 
aan de hand (oversteken)

Te vermijden

Aandachtspunt: extra opletten!

Veilige situatie

Scholen 

Academie voor Muziek en Woord

Sportterrein / Sporthal

Speelzone

Gemeenschapscentrum De Kroon
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Schoolroutekaart Sint-Agatha-Berchem

Vanop de Keizer Karellaan is er een 
mooi fiets- en wandelpad tot aan de 
Zavelenberggaarde. Een rustige en 
veilige doorsteek! 

Op het Margaretha van Oostenrijkplein is  
het erg druk. Hier moet je afstappen,  
te voet oversteken op het zebrapad en  
op het voetpad verdergaan met je fiets  
aan de hand tot aan de Keizer Karellaan. 

Vanuit de Selliers Moranvillelaan is er een 
leuke doorsteek voor voetgangers om via het 
Jean Monnet park naar de sportvelden in de 
Lusthuizenstraat te gaan. Opgelet: hier geldt 
de wegcode niet! Dus voorzichtig met aan- en 
afrijdende auto’s op de parking.  

In de Dilbeekstraat is een fietspad. 
Dat stopt echter op de kruising met de 
Kerseboomstraat. Je moet hier op straat 
verder fietsen. 

Vanuit de Louis Desmetstraat, rij je  
de Emile Van Overstraetenstraat in.  
Dit is een beperkte eenrichtingsstraat.  
Maar opgelet: het is een smalle straat.

De tram heeft altijd voorrang, dus extra 
goed opletten bij het oversteken van de 
Gentsesteenweg en de Koning Albertlaan.  
Je moet altijd stoppen voor de tram, ook  
al steek je over op het zebrapad. De tram  
kan immers niet stoppen of uitwijken.

In de Josse Goffinlaan is een mooi fietspad,  
gescheiden van het drukke verkeer. Opgelet  
voor auto’s die in en uit de garages rijden.

Met de fiets vermijd je beter  
het drukke Schweitzerplein.

In Sint-Agatha-Berchem zijn veel een-
richtingsstraten. Toch mogen fietsers 
vaak wel in beide richtingen rijden. Dat 
kan op verschillende manieren worden 
aangeduid.   

Voorrang van rechts!
Bijna overal in Sint-Agatha-Berchem geldt de regel voorrang van rechts! 
Ook al wordt dat nergens aangeduid. Opgepast: dit geldt niet op de grote 
verkeersassen, zoals de Keizer Karellaan en de Gentsesteenweg. 

Legende

Aanbevolen schoolfietsroute

Fietsers: goed opletten

Doorsteekje

Sterk aan te raden: met de fiets 
aan de hand (oversteken)

Te vermijden

Spoorweg

Treinstation

Aandachtspunt: extra opletten!

Veilige situatie

Scholen 

Academie voor Muziek en Woord

Sportterrein / Sporthal

Speelzone

Gemeenschapscentrum De Kroon

Openbaar Vervoer
BSGO Zavelput - Gulden Koornstraat 15

Halte Comhaire

Haltes Van Zande en Genot

Halte Tijm

Halte Schweitzer

BSGO Zavelberg - Oscar Ruelensplein 13 

GBS De Knapzak - Openveldstraat 110

KTA Zavelenberg - Oscar Ruelensplein 13

Halte Pampoel

Haltes Valida en Schweitzer

Haltes Valida en Schweitzer

Haltes Valida en Schweitzer

GBS De Knapzak - Soldatenstraat 19

Halte Schweitzer

Halte Schweitzer

Halte Schweitzer

AL-JO scholen - Kerkstraat 83

AL-JO scholen - Kerkstraat 83

Haltes Schweitzer en Vereman

Halte Schweitzer

Halte Schweitzer

Haltes Schweitzer en Vereman

BuBao Kasterlinden - Groot-Bijgaardenstraat 434

BuSo Kasterlinden - Groot-Bijgaardenstraat 434

Halte Broek

Halte Broek

Haltes Hunderenveld en Azuur

Koninklijk Atheneum Koekelberg - Klein Berchemstraat 1

UNESCO Basisschool - Klein Berchemstraat 1

Halte Goffin

Halte Goffin

Halte Goffin

Bus 20

Tram 82

Bus 87

Bus 214

Bus 20

Bus 355

Tram 19

Tram 19

Tram 82

Bus 20

Bus 355

Bus 20

Tram 19

Tram 82

Tram 19

Bus 20

Bus 87

Tram 19

Bus 20

Bus 355

Tram 19

Volledig lokale wegennet = Zone 30  
� een voordeel voor de fietsers!


