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TOELICHTING BIJ DE PRESENTATIE EXAMENROUTE HOORN
●

.Titel van de presentatie.

●

Je start vanaf het parkeerterrein bij winkelcentrum De Huesmolen en gaat rechtsaf
de TOREN-WACHTER op – verkeer van links heeft voorrang! – en je moet bijna
meteen weer naar links de NACHTWACHTER op. Als je voorsorteert
(achteromkijken, linkerhand uitsteken en op het midden van de weg gaan rijden) heb
je alleen te maken met het tegemoetkomend verkeer, dat jij voorrang moet geven.
Verkeer van achteren kan jou rechts passeren. Als je niet voorsorteert moet jij
tegenliggers en verkeer van achteren voorrang geven! Maak een ruime bocht naar
links en houd in de bocht je handen aan het stuur, dus steek in de bocht je hand niet
meer uit.

●

Zo fiets je dus links de NACHTWACHTER op.

●

Bij het fietspad tussen Volder/Kaarder en Wever/Spinner moet je linksaf. Je kan ook
hier kiezen voor voorsorteren of niet voorsorteren. Achterom kijken, richting
aangeven naar links en al dan niet op het midden van de weg gaan rijden. Fietsers
die van rechts van het fietspad komen moeten jou voorrang geven (haaientanden).

●

Dit spreekt vanzelf: je rijdt nu op het fietspad tussen Volder/Kaarder en
Wever/Spinner.

●

Je moet rechtsaf de POORTWACHTER op (routepijl aan de achterzijde van het
verkeersbord links) en jij moet voorrang geven aan het verkeer van links (Je hebt
geen hinder van het verkeer van rechts, want dat rijdt op de andere rijbaan!) Vóór je
afslaat: op het fietspad richting aangeven.

●

Je rijdt op de POORTWACHTER (let op voetgangers op de zebra!) en moet linksaf
de SLUISWACHTER op. Je kunt weer kiezen uit voorsorteren en niet voorsorteren,
maar in ieder geval: achteromkijken, linkerhand uitsteken en óf naar het midden van
de weg óf rechts blijven rijden. Bij het voorsorteren kan het verkeer van achteren jou
makkelijk rechts passeren!

●

Aan het eind van de SLUISWACHTER moet je linksaf de GELDELOZEWEG op. Als
je tijdig gaat voorsorteren kan het verkeer van achteren jou rechts passeren.
Achteromkijken, linkerhand uitsteken en naar het midden van de weg rijden. Op het
midden van de weg moet je heel goed op het verkeer van rechts – vanaf de VAN
AALSTWEG en de GELDELOZEWEG letten, dat als rechtdoorgaand verkeer
voorrang op jou heeft. Als je niet voorsorteert maar rechts blijft rijden, moet je bij het
afslaan voorrang geven aan het tegemoetkomend en aan het achteropkomend
verkeer en is de afstand naar de GELDELOZEWEG twee maal zo lang.
Achteromkijken, linkerhand uitsteken en grote bocht naar links.
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●

Hier zie je hoe een achteropkomende auto jou bij het voorsorteren gemakkelijk rechts
kan passeren!

●

Je rijdt op de GELDELOZEWEG met de bocht mee naar rechts (routepijl op de
lantaarnpaal links voor de bocht).

●

Je moet nu linksaf richting het tunneltje onder de provinciale weg. Let op, dat fietsers
van rechts voorrang hebben. Achteromkijken, linkerhand uitsteken, grote bocht naar
links (routepijl op lantaarnpaal aan de rechterkant voor de bocht).

●

Nu rijd je naar het tunneltje (routepijl voor rechtdoor op de lantaarnpaal rechts).

●

Aan het eind van het tunneltje moet je rechtsaf de VREDEHOFSTRAAT in.
Rechterhand uitsteken. Je hebt voorrang op het verkeer van links, maar kijk wel goed
of je het ook krijgt!

●

Van de VREDEHOFSTRAAT moet je linksaf de KOEPOORTSWEG op. Je rijdt op
een voorrangsweg die afbuigt, maar geef even goed richting aan: achteromkijken,
linkerhand uitsteken en grote bocht naar links. In de bocht je handen weer aan het
stuur!

●

Bij de kruising met de Johannes Poststraat en Van Dedemstraat heb jij voorrang
(want het verkeer uit die zijwegen ziet een stopbord en een stopstreep, maar blijf wel
goed opletten of je ook voorrang krijgt).

●

Na de spoorwegovergang moet je linksaf de DRAAFSINGEL op. Als je meteen na de
overweg voorsorteert (achteromkijken, linkerhand uitsteken en op het midden van de
weg rijden) wat vooral heel handig is na een gesloten overweg als veel fietsers
tegelijk doorrijden, kan het verkeer van achteren jou makkelijk rechts passeren en
moet jij alleen nog letten op het tegemoet komende verkeer en natuurlijk op
voetgangers die over de beide zebrapaden oversteken. Als je niet voorsorteert moet
jij al het achteropkomend en tegemoetkomend verkeer voorrang geven en wordt het
moeilijker om linksaf te slaan. Achteromkijken, linkerhand uitsteken en grote bocht
naar links. Fietsverkeer vanaf de Spoorsingel (rechts) en verkeer van de Draafsingel
(links) moet jou voorrang geven!

●

Je rijdt de DRAAFSINGEL af tot het verkeerslicht bij de kruising met de JOHAN
MESSCHAERTSTRAAT (bij de Veliusbrug). Je moet linksaf de
MESSCHAERTSTRAAT in en via het vrijliggend fietspad rijd je dan richting het
gebouw van de OSG West-Friesland. Je drukt op de knop van het verkeerslicht en
rijdt bij groen verder. Even je linkerhand uitsteken en verder in de bocht je handen
weer aan het stuur. Je mag hier naast elkaar inschuiven als er meer leerlingen
komen omdat het licht op rood staat, maar je moet dan op het fietspad weer in de
goede nummervolgorde met wat afstand verder rijden.
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●

Via het vrijliggend fietspad rijd je links voor de OSG langs via de J.D.POLLSTRAAT
naar de spoorwegovergang van de LIORNESTRAAT. Je hebt voorrang op de
zijstraten!

●

Ook hier heb je voorrang op de zijstraat Pieter Florisstraat. Dat zie je aan de
doorgetrokken (verhoogde) stoep.

●

Na de spoorwegovergang rijd je langs het Werenfridus Lyceum en moet je linksaf de
DRIEBOOMLAAN op. Je moet nu voorsorteren naar het fietspad van de
voorsorteerstrook op de LIORNESTRAAT. Je mag alleen over de onderbroken
streepjes rijden! Let goed op het achteropkomend verkeer dat over de
spoorwegovergang komt. Achteromkijken, linkerhand uitsteken en oversteken naar
de fietsstrook. Bij het verkeerslicht opstellen en bij groen doorrijden. (Je hoeft nu
geen hand uit te steken, want je staat al op de strook voor linksaf!). Grote bocht naar
links. Je mag bij het verkeerslicht inschuiven, maar na de bocht moet je op de
DRIEBOOMLAAN weer in de goede nummervolgorde met tussenruimte verder
rijden.

●

Je rijdt door tot net voorbij de “Profile-Fietsenmaker” (kruising Willem Barentzstraat
en Loniusstraat – routepijl op de lantaarn vlak voor de bocht) en gaat rechtsaf de
LONIUSSTRAAT in. Kijk rechts naast je voor mensen, die rechtdoor willen
oversteken, rechterhand uitsteken en krappe bocht naar rechts.

●

Bij de kruising LONIUSSTRAAT/JOHANNES POSTSTRAAT moet je linksaf en
daarna meteen weer rechtsaf de PATER BLEIJSTRAAT in. Eerst moet je voorrang
geven aan het verkeer op de JOHANNES POSTSTRAAT (hier is een doorgetrokken,
verhoogde stoep) en daarna moet je ook voorrang geven aan voetgangers die over
de zebra op de POSTSTRAAT mogen oversteken. Achteromkijken, linkerhand
uitsteken en grote bocht de POSTSTRAAT op.

●

Op de POSTSTRAAT ga je dus rechtsaf de PATER BLEIJSTRAAT in. Let op de
zebra, maar let ook op voetgangers die rechtdoor willen. Kijk rechts naast je,
rechterhand uitsteken en krappe bocht naar rechts.

●

Je moet nu rechtdoor de Tweeboomlaan oversteken (routepijl op ronde bord links
voor de kruising) richting basisschool Het Fluitschip. Verkeer van rechts heeft
voorrang! Bij Het Fluitschip ga je linksaf (routepijl op lantaarnpaal.). Achteromkijken,
linkerhand uitsteken en grote bocht naar links, maar let ook op verkeer van rechts,
want dat heeft voorrang.

●

Kijk zo!

●

Vervolgens rijd je met de bocht mee richting de VREDEHOFSTRAAT, waar de
moskee en het creativiteitscentrum De Blauwe Schuit te zien zijn. Je moet hier linksaf
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(routepijl op lantaarnpaal) de VREDEHOFSTRAAT in. Je kunt kiezen uit wel of niet
voorsorteren. Achteromkijken, linkerhand uitsteken en grote bocht naar links,maar
het verkeer van rechts heeft wel voorrang!
●

Je moet rechtsaf het tunneltje weer in. Jij moet voetgangers op de zebra, maar ook
voetgangers die rechtdoor willen voorrang geven. Kijk rechts naast je, rechterhand
uitsteken en een krappe bocht naar rechts.

●

Na het tunneltje moet je bij de kruising rechtsaf. (routepijl op de lantaarnpaal links op
de kruising. Rechterhand uitsteken en krappe bocht naar rechts.

●

Bij de eerste afslag moet je naar links richting de bebouwing bij de BRIK. Je kunt
kiezen uit al dan niet voorsorteren, maar bij voorsorteren kunnen de fietsers van
achteren jou gemakkelijk rechts passeren. Achteromkijken, linkerhand uitsteken, op
tegemoetkomend verkeer letten en grote bocht naar links.

●

Aan het eind van het fietspad moet je linksaf (routepijl aan de achterzijde van het
ronde bord aan de linkerkant). Achteromkijken, linkerhand uitsteken, voorrang geven
aan het verkeer op de weg en grote bocht naar links.

●

Je rijdt met de weg mee richting winkelcentrum De Huesmolen. Aan het eind rijd je
het stukje fietspad rechts van de weg op.

●

Je moet hier de POORTWACHTER oversteken naar de overzijde (naar het fietspad
aan de kant van het winkelcentrum. Je moet 6x voorrang geven: - eerst aan de
fietsers van links en van rechts op het kruisend fietspad aan jouw kant; - dan aan het
verkeer van links op de POORTWACHTER; - vervolgens aan het verkeer van rechts
op de POORTWACHTER (na de middenberm!); - en tenslotte aan de fietsers van
links en rechts op het fietspad aan de overkant. Stop zo nodig op de middenberm en
geef daarna richting aan: achteromkijken, linkerhand uitsteken en (als er geen
fietsers van links of rechts aankomen) grote bocht het fietspad op naar links .

●

Op het fietspad aan de kant van het winkelcentrum heb jij voorrang op het verkeer
dat naar het parkeerterrein van dit winkelcentrum rijdt en dat er vandaan komt. Laat
zien dat jij die voorrang hebt, maar als iemand toch doorrijdt, laat hem dan maar
voorgaan.

●

Bij de TORENWACHTER sla je rechtsaf. Let wel op voetgangers die de zebra willen
oversteken. Kijk rechts naast je, rechterhand uitsteken en krappe bocht naar rechts.

●

Op de TORENWACHTER rijd je rechtdoor en heb jij voorrang op al het verkeer uit de
uitritten. Maar je moet voetgangers op de zebra wel voorrang geven!

●

Blijf doorrijden tot je bij de inrit bent, waar je ook bent gestart en let op de uitritten,
waar jij voorrang hebt en de zebra, waar jij voorrang moet geven!.
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●

Hier sla je rechtsaf. Let wel op rechtdoorgaande voetgangers (zoals op het plaatje).
Kijk rechts naast je, steek je rechterhand uit, maak een krappe bocht naar rechts en
rijd naar het vak, waar ouders jouw examen hesje afdoen (dus niet zelf los scheuren,
want door het stevige klittenband kan het kapot scheuren.

●

Aftiteling

