Route verkeersexamen
2019

Start:
Op het Marktplein aan de stoeprand met de fiets in de richting van de
bibliotheek.
Ga op de eerste kruising rechtsaf. We rijden nu in de Kaneelstraat. Ga de tweede
straat rechtsaf, richting de Korte Molenstraat / het centrum. Let hier goed! Er kunnen
namelijk mensen lopen die aan het winkelen zijn. Aan het einde van de straat (Tsplitsing) ga je linksaf ( bij de Briljant Optiek)
Je fietst nu op de Grotestraat. Ga alsmaar rechtdoor en volg de bocht mee naar links.
Je komt bij een kruising met de St. Annastraat. Ga hier rechtsaf, het fietspad op. Je
fietst rechtdoor richting de Beersebaan / rotonde.
Ga de rotonde bijna helemaal rond; je fietst weer richting de St. Annastraat, maar nu
dus aan de andere kant. Kijk even naar je klasgenootjes die aan de overkant fietsen
(houd twee handen aan het stuur!).
Fiets richting het kruispunt met de Wilhelminastraat. Sla deze straat rechts in en ga
dan weer direct linksaf de Dr. v.d. Broekstraat in. Aan het einde van deze straat ga je
linksaf, de Haagsestraat op.
Fiets nu in de richting het winkelcentrum. Op de kruising met de Zwaanstraat sla je
rechtsaf, richting het gemeentehuis. Even zwaaien naar de burgemeester (en daarna
weer twee handen aan het stuur!) en dan gewoon rechtdoor, het gemeentehuis
voorbij rijden.
Voorbij het gemeentehuis rechtsaf de Stationsstraat in. Bij de kruising voor het
station, Stationsstraat – Parallelweg slaan we linksaf. Deze weg buigt na ongeveer
100 meter naar links. Je fietst nu op de Veldweg. Neem de tweede weg rechtsaf. Je
fietst nu op de Helwigstraat (de straat van de Nienekes).
Aan het einde van deze straat ga je rechtsaf, de Aleidestraat op. Aan het einde van
deze straat ga je linksaf. Je fietst nu parallel aan het spoor (de Idastraat). Deze weg
gaat over in de Hertog Karellaan. Blijf deze weg volgen. De weg gaat aan het einde
met een scherpe bocht naar links. Volg de bocht mee en ga dan meteen naar rechts,
rechts van je ligt het schoolgebouw van de Zevensprong.
Ga hier rechtsaf, de Jan van Cuijkstraat op.
Fiets richting de rotonde en fiets deze weer bijna helemaal rond! Je fietst nu weer op
de Jan van Cuijkstraat, maar dan in de andere richting natuurlijk. Vervolg de Jan van
Cuijkstraat en ga rechtsaf op Het Zand. Neem dan meteen de eerste weg links; dit is
de Kaneelstraat. Vervolgens neem je de eerste weg rechts en je komt weer op Het
Marktplein.

Einde route.

