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Veilige fietsroutes naar Rozenberg S.O.
Er zijn natuurlijk verschillende wegen om de school te bereiken.
Leerlingen die van Dessel of Retie komen, nemen een andere weg dan
de leerlingen die van bijvoorbeeld Balen komen.
We geven in deze brochure een mogelijke, veilige fietsroute voor
enkele belangrijke invalswegen.

Als je leest: “fietsroute voor leerlingen richting Turnhout” en jij
woont in Millegem, dan kan het toch zijn dat jouw fietstraject op
deze wegbeschrijving aansluit. Lees dus aandachtig de tekst en denk
niet te vlug: “Mijn weg staat er niet bij!”
De fietsroute van thuis tot het centrum van Mol stippel je best
samen met je ouders uit. Met behulp van de
schoolbereikbaarheidskaart mag dit geen probleem zijn.
In het midden van dit boekje staat een plan van de gemeente Mol.
Dat maakt het volgen van de routebeschrijving een beetje
eenvoudiger.
Het is misschien wel eens goed om heel de weg van thuis tot aan
school samen met je ouders of een oudere zus of broer ‘uit te
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proberen’. Zij kunnen je ook de gevaarlijke punten aanwijzen; punten
waar je extra goed moet opletten.
Wij geven je wel een plannetje mee om onze school op een veilige
manier te bereiken, maar je moet natuurlijk zelf nog altijd
voorzichtig zijn en de verkeersregels naleven!
Als je veilig op school bent aangekomen en je stalt je fiets in jouw
fietsenrek, vergeet dan niet om je fiets op slot te doen. We
controleren de eerste maand alle fietsen en hopelijk moeten we je
geen ‘boete’ geven omdat je fiets niet vastgelegd werd.

Een kleine tip
Fietssleutels raken soms wel eens verloren.
Als je een sleutelhanger met naam, voornaam
en klas aan het sleuteltje hangt, dan kunnen
wij gevonden fietssleutels onmiddellijk aan de
eigenaar terug bezorgen.
Zorg er voor dat je thuis een reservesleutel hebt liggen op een plaats
die je ouders ook kennen. Hang ook hier je naam aan de sleutel (van
wie is die sleutel ook weer; van mij of van mijn zus/broer…).

De routebeschrijvingen
Als je (!) ziet staan wil dit zeggen: let op dit punt extra goed op.
Staat er (P) dan wil dit zeggen: bij het begin en het einde van de
schooltijd regelt meestal een politieagent het verkeer.
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Fietsroute voor leerlingen komende richting Turnhout…
 Spoorwegovergang Turnhoutsebaan/Statiestraat (P), rechtdoor
(Statiestraat) tot aan het kruispunt met de Kloosterstraat;
 links afslaan de Kloosterstraat in tot aan het kruispunt (P) met de
Rozenberg;
 rechtdoor de Kloosterstraat volgen;
 aan het kruispunt links aanhouden en langs de lagere school het
smalle straatje volgen tot op de speelplaats.
Rozenberg S.O.

Fietsroute voor leerlingen komende richting Meerhout…
 Volg de Borgerhoutsendijk, sla de Meerhoutsebaan in, langs
Heidehuizen en Kruisven;
 neem de tunnel onder de Zuiderring (!);
 je slaat links de Hofstraat in;
 je volgt deze straat tot aan het eerste kruispunt;
 hier sla je rechts af en volg je de Wandelweg naast de Nete tot
de school. Rij niet langs de parking van ’t Getouw, dit is verboden!

Fietsroute voor leerlingen komende richting Geel (Bel)…
 Volmolenbaan, Slagmolenstraat, De Jachtstraat ten einde fietsen;
 steek de Borgerhoutsendijk over (!), sla de Hemelrijkstraat in;
 fiets langs Kruisven;
 neem de tunnel onder de Zuiderring (!);
 je slaat links de Hofstraat in;
 je volgt deze straat tot aan het eerste kruispunt;
 hier sla je rechts af en volg je de Wandelweg naast de Nete tot
de school. Rij niet langs de parking van ’t Getouw, dit is verboden!
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Fietsroute voor de leerlingen komende richting Gompel, Sluis,
Ginderbuiten…
 Vanaf de spoorwegovergang Rozenberg/Ginderbuiten – fietsers
van Gompel steken eerst de Rozenberg over (P) – de Rozenberg
volgen tot je aan je linkerkant muziekwinkel Billen ziet;
 hier stop je. Er is een parkeervrije zone voorzien zodat je niet
tussen geparkeerde auto’s hoeft over te steken. Ga zo staan dat
je recht oversteken kan en direct aan de rechterkant van de
straat kan fietsen;
 je steekt de Rozenberg over (!) naar de Bresserdijk;
 bij het eerste kleine kruispunt zie je rechts een weg naast de
Nete; sla deze weg in;
 volg deze weg tot aan de speelplaats van de school.

Fietsroute voor de leerlingen komende richting Rauw…
 Volg de Vogelzangstraat tot aan de Bresserdijk:
 sla de Bresserdijk in en sla vervolgens links af;
 volg het pad langs de Nete tot aan school.

Fietsroute voor leerlingen komende richting Ezaart…
 Ezaart oversteken naar (!) Peerdskerkhof;
 steek de Martelarenstraat over (P) naar de Jakob Smitslaan;
 volg de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan. Steek de
Corbiestraat over en rijdt langs de GB naar de Statiestraat;
 draai rechts af de Statiestraat in en volg deze tot aan het
kruispunt met de Kloosterstraat;
 links afslaan de Kloosterstraat in tot aan het kruispunt (P) met de
Rozenberg;
 rechtdoor de Kloosterstraat volgen;
 aan het kruispunt links aanhouden en langs de lagere school het
smalle straatje volgen tot op de speelplaats.
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Fietsroute voor leerlingen komende richting Balen, Rosselaar,
Olmen…
 Neem de tunnel onder de Zuiderring (!);
 je slaat links de Hofstraat in;
 je volgt deze straat tot aan het eerste kruispunt;
 hier sla je rechts af en volg je de Wandelweg naast de Nete tot
aan de school.

Veilig fietsen, ’t ligt aan jou
De wettelijk vereiste uitrusting van een gewone fiets bestaat uit:
 een bel (hoorbaar op 20 meter),
 twee goed functionerende remmen: één op het voorwiel en één op
het achterwiel,
 twee goed functionerende lichten: vooraan wit of geel, achteraan
rood,
 vooraan een witte reflector, achteraan een rode,
 aan weerszijde van de pedalen gele of oranje reflectoren,
 op de spaken en/of op de banden minstens 2 gele of oranje
dubbelzijdige reflectoren per wiel en/of een witte reflecterende
strook aan weerzijden van de banden.
Om veilig en comfortabel te fietsen kan het nodig zijn om je
fietsuitrusting aan te vullen met bijvoorbeeld: een bagagedrager, een
spatbord…
Draag gepaste fietskledij met levendige kleuren. Gebruik in het
donker altijd reflecterende armbanden. In de handel zijn veel
kledingstukken, rugzakken en schooltassen met opgenaaide
reflecterende stroken te koop. In het donker is een
retroreflecterend hesje zeer efficiënt.
Een fietshelm biedt bescherming als je botst of valt. Een helm in een
opvallende kleur en met reflecterende onderdelen valt nog beter op.
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Veilig naar school: 11 tips
1

Zorg ervoor dat je gezien wordt in het verkeer;

2

neem de veiligste weg naar school. Deze is daarom niet altijd de
kortste;

3

rij in groep. Dit is meestal veiliger omdat de automobilisten je
beter opmerken;

4

je boekentas of rugzak hoort op de bagagedrager. Gebruik een
goede snelbinder en zorg ervoor dat deze niet tussen het wiel kan
raken;

5

aan een oversteekplaats heb je als fietser geen voorrang! Je
hebt enkel voorrang als je van je fiets afstapt en te voet
oversteekt;

6

handen horen op het stuur, de voeten op de pedalen;

7

zorg ervoor dat je zadel niet te hoog staat: als je op het zadel
zit moet je met de voeten aan de grond kunnen;

8

zorg er voor dat je fiets steeds in orde is;

9

let steeds op het verkeer rondom je, ook als je in groep rijdt!;

10 hou je aan de verkeersregels;
11 zet je fietshelm op!

7

