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ROUTE PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
1. Vanaf de start op het parkeerterrein van winkelcentrum De Huesmolen meteen rechtsaf
de Torenwachter op en daarna meteen linksaf de Nachtwachter in.
2. Na ± 200 m linksaf het kruisende fietspad volgen tussen Kaarder/Wever en
Volder/Spinner. [voorsorteren mag]
3. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Poortwachter in.
4. Bij de eerstvolgende T-kruising linksaf de Sluiswachter in. [voorsorteren mag]
5. Aan het eind linksaf de Geldelozeweg op. [voorsorteren aangeraden, zowel voor de
doorstroming van verkeer van achteren als het overzicht op de kruising]
6. Met de weg meerijden en pijlen op de lantaarnpalen volgen [let op het fietsverkeer van
rechts van de Van Aalstweg] naar het tunneltje onder de provinciale weg.
7. Na het tunneltje rechtsaf de Vredehofstraat in. [je hebt voorrang, maar blijf oplettend]
8. Aan het eind linksaf de Koepoortsweg op. [richting aangeven want dan ziet men wat je
gaat doen!]
9. De Koepoortsweg helemaal uitrijden [let op de kruising met de van
Dedemstraat/Joh.Poststraat, waar je voorrang hebt, en let op de spoorwegovergang]
10. Na de spoorwegovergang linksaf de Draafsingel op. [na de spoorwegovergang is
voorsorteren gewenst voor de doorstroming van het achteropkomend verkeer en een vlotte
oversteek naar de Draafsingel; let op tegemoetkomend verkeer en de zebra aan het begin
van de Draafsingel]
11. Fietspad afrijden tot het verkeerslicht bij de Veliusbrug. Bij groen linksaf de Joh.
Messchaertstraat in en het fietspad blijven volgen.
12. Het fietspad blijven volgen in de J.D.Pollstraat [links van de OSG] naar de
spoorwegovergang bij de Liornestraat. [Je hebt steeds voorrang op de kruisende straten:
doorgetrokken stoepen/poorten]
13. Vanaf het fietspad langs het Werenfridus linksaf voorsorteren naar het fietspad in de
voorsorteerstrook en opstellen bij het verkeerslicht. [Je mag naast elkaar gaan
staan/inschuiven]
14. Bij groen licht linksaf de Drieboomlaan op en bij de tweede afslag rechtsaf de
Loniusstraat in. [Bij de “fietsenmaker” staat een pijl naar rechts op de lantaarnpaal!]
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15. Aan het eind van de Loniusstraat linksaf de Johannes Poststraat in en meteen weer
rechtsaf de Pater Bleijstraat in. [let op zebrapad met verkeerslicht op deJoh.Poststraat]
16. Rechtdoor naar de Hogerbeetsstraat [pijl voor rechtdoor achter op verkeersbord bij
kruising met Tweeboomlaan] en vóór school Windvaan/Fluitschip linksaf met de weg mee
naar de Vredehofstraat. [pijl voor linksaf op lantaarnpaal vóór de school]
17. Bij de T-kruising met de Vredehofstraat [pijl op lantaarnpaal] linksaf de Vredehofstraat in
tot aan het tunneltje onder de provinciale weg en hier weer rechtsaf het tunneltje in.
18. Na het tunneltje rechtsaf [pijl op lantaarnpaal] en daarna eerste afslag linksaf naar de
Brik. [aan het eind van het fietspad pijl achter op verkeersbord naar links]
19. Aan het eind van het fietspad linksaf de Postiljon op en met de weg meerijden tot de
oversteek bij de Poortwachter nabij winkelcentrum De Huesmolen.
20. Vanaf de Postiljon oversteken naar het fietspad aan de kant van De Huesmolen [4x
voorrang geven!] en dan linksaf de Poortwachter volgen. [nu heb jij voorrang op het verkeer
dat uit de Huesmolen komt]
21. Bij de eerstvolgende kruising rechtsaf de Torenwachter in en helemaal doorrijden tot de
start/finish op het parkeerterrein. [je hebt voorrang op de uitritten, maar je moet wel voorrang
geven bij de zebra’s]
22. Bij de start/finish rechtsaf het parkeerterrein oprijden en dan naar het finish-vak.

