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Vital Decosterstraat 67 A/0101
3000 Leuven
016 23 94 65

info@mobiel21.be

Zorgen voor veilige en milieuvriendelijke schoolverplaatsingen doen we samen.

- Op school is er tijdens de lessen aandacht voor mobiliteit en verkeer: fi etsvaardig-
heidstraining, hoe je bewegen in het verkeer, verkeersregels, weerbaarheid, keuze van het 
vervoermiddel..., vroeg of laat staat het op het schoolprogramma.

 De school kan ook ludieke acties ondernemen om fi etsen aan te moedigen, of foutparkeerders 
te bestraffen enz. 

 De school stelt ook regelmatig informatie over verkeer en mobiliteit ter beschikking van 
ouders, leerlingen en personeel of sensibiliseert voor een autoluwe schooldag.

- Als ouder kan je actief deelnemen aan de bewustmakingsacties die de school onderneemt. 
Je kan je kind (letterlijk) op weg helpen om veilig en milieuvriendelijk naar school te 
gaan, bij voorkeur te voet, met de fi ets of de bus.

- De gemeente ondertekende op 6 februari 2013 de SAVE charter van de 
organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen. Hiermee toont de gemeente aan 
dat ze het meent met de verkeersveiligheid op haar grondgebied, zeker als het gaat over 
de zachte weggebruikers. Het opmaken van deze schoolroutekaart is een van de punten uit 
het actieplan verkeersveiligheid dat de gemeente koppelde aan de SAVE charter. 

- Via het overlegplatform voor de scholen heeft de gemeente verkeerseducatie materiaal 
aangekocht dat ontleend kan worden door de scholen. 

Hopelijk maak je er nuttig gebruik van!

Gemeente Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem 
Tel 056 69 44 40 

info@anzegem.be 
www.anzegem.be

Deze kaart is gerealiseerd dankzij de samenwerking met de basisscholen uit Anzegem en Mobiel 21. 
V.u.: Claude Van Marcke, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem . 2015

Samen op weg voor een verkeersveilig Anzegem

Schoolroutekaart Anzegem

Als iedereen naar school fi etst, is er minder autoverkeer in Anzegem. Een stap 
verder naar een veilige en milieuvriendelijke gemeente. Sommige wegen zijn 
veiliger dan andere. Fietsers en voetgangers kunnen daarom best de veiligste 
route kiezen, over goede fi etspaden of langs rustige woonstraten en buurtwegen. 
De schoolroutekaart geeft de meest veilige route aan. Bovendien reiken we je 
een handvol tips aan zodat fi etsen ook jou een goed gevoel geeft.

FIETS VEILIG FIETS COOL
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Vrije Basisschool, BS Het Bollebos en Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem

Kies de schoolingang via de meest 
verkeersarme omgeving.
Voor de VBA-school is dit via 
de sporthal ter hoogte van de 
Landergemstraat.De grote verkeersassen door 

het dorp vermijd je best zo veel 
mogelijk.

De Kruisweg en Kerkstraat 
hebben een goed fietspad, maak 
er gebruik van. Ouders die hun 
kinderen met de wagen brengen 
kunnen dit best verkeersarm 
doen via de sporthal aan de 
Landergemstraat.

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Maak indien mogelijk gebruik 
van de trage wegen in de 
buurt van Ter Schabbe en  
het Steenovenpad

Ouders die hun kinderen met de 
wagen brengen kunnen dit best 
doen via de zoen- en vroemzone  
ter hoogte van Ter Schabbe-
Kortestraat-Borreberg.

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije Basisschool en Gemeentelijke Lagere School in Ingooigem

Zowel aan de VBS als aan de GLS 
Ingooigem zorgen gemachtigde 
opzichters voor een veilige over-
steek op het zebrapad, ’s morgens,  
’s middags en na school.

Om naar de VBS te gaan, kunnen fietsers en 
voetgangers vanuit Antoniuseik en Hoogveld 
gemakkelijk gebruik maken van de doorsteekjes. 
Die sluiten telkens aan op rustige woonwijken 
met weinig verkeer. Wel opletten, respecteer 
elkaar op deze smalle ruimte!

Ook om de GLS te bereiken kan je via Hoogveld 
en de doorsteek naar Antoniuseik om daarna via 
Lindendries en het wegje van ezel Baziel langs 
het kerkhof te stappen of fietsen.

De Ingooigemweg is een 
drukke brede gewestweg. 
Dit geeft autobestuurders 
vaak het gevoel dat het 
haalbaar is om sneller te 
rijden dan toegelaten. Op 
de Ingooigemplaats werd 
het wegbeeld versmald 
en een middeneiland 
aangelegd. Let op, want dit 
is niet steeds een garantie 
dat bestuurders al volledig 
afgeremd hebben tot 30 
km/u. Onder begeleiding 
van de gemachtigde 
opzichter steken 
voetgangers en fietsers 
veilig te voet over op het 
zebrapad.

De Stijn Streuvelsstraat is een 
gevaarlijke weg waar de toegelaten 
snelheid 70 km per uur is. Opgelet, 
autobestuurders houden zich niet 
steeds aan de limiet, ook niet wanneer 
ze de bebouwde kom binnenrijden. 

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Via de doorsteek aan de Lijsternestweg 
kunnen leerlingen van de GLS veilig 
de school bereiken. Leerlingen van de 
VBS kunnen aan de GLS veilig te voet 
oversteken met de fiets aan de hand 
bij de gemachtigde opzichter. Daarna 
kunnen ze verder rijden of stappen 
via de Lindendries, het wegje van ezel 
Baziel langs het kerkhof, Antoniuseik 
en Hoogveld.

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije Kleuterschool Engelhoek in Ingooigem

Op de Heirbaan is een zebrapad ongeveer tussen 
de Oude Elstweg en de Elstweg. Maar let goed 
op, je mag 70 km/u op de Heirbaan maar niet elke 
bestuurder houdt zich daar aan. Steek pas over  
als de auto’s aan het zerbrapad gestopt zijn.  
Let ook goed op met buggy’s. De buggy is meestal 
eerder op straat dan degene die hem duwt!

Op het kruispunt van de Oudenaardestraat 
met de Waregemstraat is erg veel verkeer. 
Dit kruispunt is absoluut te vermijden.

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije Basisschool Gijzelbrechtegem

De Gijzelbrechtegemstraat gaat hier bergaf.  
Bij het afdalen moeten fietsers vertragen voor  
de kruispunten met voorrang aan rechts. 
De fietssuggestiestrook is geen fietspad, zowel 
aan de Dwarsstraat als aan de Pikkelstraat moet 
je voorrang verlenen aan rechts.

Let bij de bedrijven onderaan de  
Gijzelbrechtegemstraat zeker op voor 
vrachtwagens die manoeuvreren.  
Ook al doen ze hun best, het kan zijn  
dat ze je niet zien. Blijf ver uit hun buurt.

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Ouders die kinderen afzetten 
met de wagen kunnen parkeren 
achter de kerk. Van daar is 
het twee minuten wandelen 
naar de school. Op die manier 
creëren we een auto-arme 
schoolomgeving

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije Basisschool Heirweg

Op dit kruispunt moet je oversteken 
zonder fietsoversteekplaats en 
zebrapad. De toegelaten snelheid  
in de Steenbruggestraat is 70 km/u  
en er is geen voetpad of fietspad. 
Wees er extra voorzichtig.

Om veilig te fietsen en te 
wandelen kan je optimaal gebruik 
maken van de trage wegen.

Komende van de Koek-
uitweg via het pad naar  
de Vichtsesteenweg  
moet je oversteken.  
Hier is geen zebrapad.  
Je kan beter oversteken 
aan het zebrapad aan de 
kerk. Dit is maar enkele 
meters verder.

Via de parking aan de Roterijstraat en 
Klokketuin kunnen kinderen die afgezet 
worden zonder over te hoeven steken naar 
school. Door hier af te zetten worden andere 
plekken aan de school ontlast van auto’s, 
wat het veiliger maakt voor fietsers en 
voetgangers. Voetgangers en fietsers letten 
goed op  voor auto’s die achterwaarts een 
parkeerplaats verlaten.

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Op de Vichtsesteenweg is  
er een fietsuggestiestrook.  
Goed opletten, want auto’s 
mogen er ook op rijden en 
zelfs stilstaan en parkeren.

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Leefschool Groene Poortje Kaster

De Tiegemstraat is 
een drukke weg waar 
geen zebrapad is om 
over te steken naar de 
Groeningestraat.  
Het verkeer is meestal 
niet heel snel omwille van 
het nabije kruispunt van 
de Tiegemstraat met de 
Bevrijdingslaan

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende
Het Kruispunt van de Bevrijdingslaan  
met de Tiegemstraat is te mijden.  
Er komen vijf straten uit op dit drukke  
punt en het is erg onoverzichtelijk. Komende 
van de Varentstraat kunnen fietser beter 
via de Corbielaan omrijden naar de 
Claerhoutstraat om over te steken onder 
begeleiding van de gemachtigd opzichter.

De Bevrijdingslaan is een drukke 
baan met snel verkeer, maar aan het 
zebrapad kan je oversteken met een 
gemachtigd opzichter.

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije Basisschool in Tiegem

In de Neerstraat is geen 
voetpad. Parkeren in de 
Neerstraat is onveilig voor 
zachte weggebruikers. 
Parkeer liever op het 
kerkplein op Westdorp en 
wandel van daar naar de 
school. Je parkeert best 
niet op de parkeerplaatsen 
op de hoek van de Neer-
straat met Oostdorp.  
Bij het achteruit rijden is 
het moeilijk om alle zachte 
weggebruikers te zien.

De aanbevolen fietsroutes lopen zo  
weinig mogelijk over de drukke wegen.  
Hier en daar kan je het gebruik van de straat 
vermijden door gebruik te maken van de  
trage wegen die je vindt op de kaart.

School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Hier is geen oversteek-
plaats voor fietsers en/  
of voetgangers.  
Let ook goed op voor 
wagens die achterwaarts 
de parking aan het kerkhof 
verlaten.

De drukke Westdorp – Oostdorp  
moet overgestoken worden.  
Dit is een gevaarlijk kruispunt met  
veel druk verkeer. Maak zeker gebruik 
van de bestaande zebrapaden.
Als fietser ga je met de fiets aan de 
hand over.

De onveilige routes lopen langs de 
drukke gewestwegen Westdorp-
Oostdorp en ook in de Kapellestraat.  
Er is veel vrachtverkeer en het verkeer 
op deze weg zonder fietspad gaat er 
vaak erg snel. Het fietssymbool op 
de rijbaan betekent niet dat er een 
fietspad is!

Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!
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Vrije en Gemeentelijke Basisschool in Vichte
Maak je zichtbaar met een fluohesje en zet je fietshelm op!

Gebruik het zebrapad om 
de Beukenhofstraat over  
te steken.

Op het kruispunt van de Oudenaarde-
straat met de Waregemstraat is 
erg veel verkeer. Dit kruispunt is 
absoluut te vermijden.

’s Morgens en ’s middags 
is er een oversteek-
begeleider voorzien.  
‘s Avonds komt de rang  
van de VBS er langs om 
over te steken

De rang van de GBS steekt de kinderen  
na de school over op het kruispunt.  
’s Morgens is dit niet voorzien. Het is  
een kruispunt met verkeerslichten.  
Kijk goed uit of alle auto’s stoppen, zelfs  
al heb je zelf groen. Kijk uit bij auto’s  
die afslaan uit de Oudenaardestraat:  
ze hebben een lage zichtbaarheid.

Dit is een oversteekplaats 
met dubbele oversteek. 
Ga aan het zebrapad 
staan. Let ook op voor 
aankomende fietsers. 
Wacht tot een wagen 
stopt. Steek over tot  
op de vluchtheuvel 
 in het midden.  
Wacht tot een wagen  
uit de andere richting 
stopt en steek dan  
pas over. Als fietser  
doe je hetzelfde met je 
fiets aan de hand.

Rij tot aan het zebrapad met de oversteekbegeleider.  
Fietssuggestiestroken: bij jonge kinderen: neem het 
voetpad. Voor automobilisten: pas op bij het inhalen 
van fietsers. Er is geen ruimte voor 2 auto’s en een 
fietser naast elkaar.

Op het kruispunt van de 
Beukenhofstraat met de 
Kerkdreef is de zichtbaarheid 
wat minder en het vrij liggende 
fietspad gaat over naar een 
fietssuggestiestrook School

Aanbevolen schoolfietsroute

Wegel of doorsteekje

Extra opletten!

Gevaarlijk voor fietsers

Aandachtspunt: extra opletten!

Oversteekbegeleider

Legende

Gebruik het zebrapad 
om over te steken.  
Let op als je naar 
de school gaat: 
je moet nog de 
Vlaschaardstraat 
dwarsen om aan de 
rechterkant te komen.
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