
 

 

SUPERFIETSER 
  



START : MARKT 

Punt 1 : Markt # Zamenhoflaan 

• Voorrang van rechts 

• Goed rondkijken naar achteropkomend verkeer.  

• Volgen richting Gelmelenstraat en fietspad oprijden 

 

 

 

• Kruispunt Gelmelenstraat – Rodeborgstraat 

o Voorrang van rechts 

o Opletten voor achteropkomend verkeer dat rechts de Rodeborgstraat indraait 

 

  



Punt 2 : Lijsterstraat – Tarwestraat – E. Blangenoisstraat 

• #Thuretstraat : voorrang van rechts 

• Thv Rosveldstraat links naar E. Blangenoisstraat : Voorrang van rechts aan 

Rosveldstraat en goed achterom kijken voor verkeer dat de Rosveldstraat rechts wil 

indraaien 

 

Punt 3 : Paalstraat 

• Voorrang verlenen aan verkeer uit beide richtingen van de Paalstraat en dan 

oversteken tot op het fietspad en linksaf fietspad volgen tot aan Bloemendaallaan 

 

• De Paalstraat is de voorrangsweg maar goed opletten voor de verkeerslichten van de 

oversteekplaats.  Zelfs als fietser dient hiervoor gestopt te worden. 

  



• In de Bloemendaallaan ter hoogte van de brug, voorrang verlenen aan de voertuigen 

die vanuit de Wezelsebaan komen en goed opletten voor het verkeer op het jaagpad 

vooraleer het bruggetje te overschrijden. 

 

• Na het bruggetje het fietspad beginnen te volgen. 

• Aan de dwarsstraten geldt voorrang aan rechts 

Punt 4 : Wezelsebaan 

• Wezelsebaan dwarsen thv Zilverstraat (en hierbij voorrang verlenen aan beide 

richtingen ingevolge het bord B1)  

 

  



• Fietspad verder volgen tot Frans Reinemundlei om daar de Wezelsebaan weer te 

dwarsen op een rustig moment.   

 

• Tot aan Villerslei waar rechts het fietspad gevolgd wordt.  Voorrang verlenen aan 

fietsers die van links komen. 

Punt 5 : Brug Theofiel van Cauwenberghslei 

• Het kruispunt Theofiel van Cauwenberghslei – Venstraat passeren in 

overeenstemming met de verkeerslichten (2x) 

 



 

Punt 6 : Hendrick Consciencestraat 

• Ter hoogte van het kruispunt met de Leo Van Hullebuschstraat gaat het fietspad over 

in een fietssuggestiestrook, dus wordt er in feite op de rijbaan gefietst.  Dit is geen 

fietspad meer.  Dus goed opletten op het achteropkomend verkeer bij het oprijden van 

de suggestiestrook. 

 

• Ter hoogte van de Rubensstraat volgen we terug het fietspad 

  



• Het ronde punt volgen in de richting van de Kasteeldreef. 

 

Punt 7 : J Hendrickxstraat # Kasteeldreef 

• Voorrang aan rechts 

 

• Volgen tot aan de Churchilllaan 

• Ter hoogte van de bloembakken in Jozef Hendrickxstraat is er de mogelijkheid aan 

fietsers om deze langs rechts voorbij te rijden via de parkeerstrook, afgebakend door 

groene paaltjes.  Dit is echter geen verplichting en die parkeerstrook is ook niet in 



dermate goede staat.  Er mag zonder probleem de rijbaan gevolgd worden om de 

bloembakken te passeren. 

Punt 8 : Borkelstraat 

• Werken zijn momenteel nog aan de gang, maar het fietspad is al aangelegd. 

• De Borkelstraat in de nieuwe situatie betreft een voorrangsweg en dus heeft de fietser 

voorrang.  De signalisatie is tijdens de oefensessies nog niet aangebracht maar zou 

klaar zijn tegen het eigenlijke examen 

• Oversteken aan de Ridder Walter Van Havrelaan en linksaf 

• Fietspad volgen tot aan Winkelstap. 

 Punt 9 : Calesbergdreef # Winkelstap # E. Steursstraat 

• Kruipunt oversteken in overstemming met de verkeerslichten 

• E. Steurstraat volgen tot aan de Deuzeldlaan.  Zijstraten hebben voorrang van rechts. 

• Ter hoogte kruispunt Deuzeldlaan, goed opletten.  Het fietspad volgen naar het 

verkeerlicht in het midden van het kruispunt.  Hier heb je aan de bypass nog voorrang 

maar toch goed opletten.  Daarna steekt men over in overeenstemming met de 

verkeerslichten en volgen we de Kruiningenstraat (fietspad met dubbelrichting 

verkeer.) 

 

  



• Ter hoogte van Liebiglaan, dwarsen we de Kruinigenstraat mits voorrang te verlenen 

aan het verkeer in beide richtingen.  We zorgen ook dat we oversteken ter hoogte 

van de rechterzijde van de Liebiglaan zodat we niet spookrijden.  Het 

aanduidingsbord van Superfietser dus voorbijrijden. 

 

• Terugrijden naar het centrum van Schoten via de Deurnevoetweg, Kasteeldreef (let 

op de voorrang van rechts hier) tot aan het ronde punt met de Churchilllaan. 

• Rechtsaf via het fietspad 

 

  



Punt 10 : Markt 

• Na het passeren van het kruispunt met de Verbertstraat draaien we links de Markt op 

om het examen te beëindigen.  Hierbij dient er voorrang verleend te worden aan het 

verkeer dat vanuit de Paalstraat komt.  Stop indien nodig. 

 

 

 


