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Start: Op De Tump
Panheelderweg 29 - Heel



Uitleg

• Als je het theorie-examen hebt gehaald, mag je deelnemen aan het 
praktijkexamen. 

• Op de route staan nummers. 
Deze nummers zijn, linksboven, terug te vinden op de afbeeldingen.
Dit zijn vooral bijzondere en/of moeilijke handelingen.

• Bij iedere afbeelding staat een korte omschreven. 

• De route wordt tijdens het verkeersexamen met gele verkeersborden 
aangegeven.

• Start / eindpunt: sbo Op De Tump
Panheelderweg 29 te Heel. 



• Print de route uit.

• Bekijk de route en bespreek de bijzondere handelingen 
voordat je de route gaat fietsen.

• Uitleg van bijzondere verrichtingen zoals hand uitsteken of 
rotonde e.d. kunt u vinden
via: www.vvn.nl.

• Fiets altijd samen de route, i.p.v. de route rijden met de 
auto.

Tips



Je start vanaf de parkeerplaats van Op de Tump. 
Sla hier rechtsaf de Panheelderweg op.

Je hebt geen voorrang.

1

Afbeelding 1



Hou goed rechts aan.
Op deze weg rijden ze 30 km/u. 

Afbeelding 2



De weg wordt hier smaller! Let op tegenliggers en ook op 
achteropkomend verkeer. 

2

Afbeelding 3



Na st.Anna komt een weg van rechts, de Wessemerweg.
Let op, je hebt hier geen voorrang.

3

Afbeelding 4



Let bij dit pleintje op verkeer van rechts!
De Panheelderweg is geen voorrangsweg.

4

Afbeelding 5



Na het pleintje wordt de straat smal met obstakels, zoals 
plantenbakken. Fiets keurig rechts!

Afbeelding 6



Bij de Jumbo aan de Dorpsstraat,
sla je linksaf het Wilhelminaplein op.

5

Afbeelding 7



Let extra op. Hier komt veel verkeer!  
Kijk goed de straten in.  

5a

Afbeelding 8



Geef duidelijk aan dat je naar links wilt.
Blijf op verkeer van rechts letten.

5b

Afbeelding 9



Blijf wachten, als er verkeer van rechts komt! 

5c

Afbeelding 10



Neem een ruime bocht naar links.
Je fietst nu op het Wilhelminaplein.

5d

Afbeelding 11



Aan het einde van het Wilhelminaplein, 
sla je rechtsaf.

Afbeelding 12



De Heerbaan is een drukke weg. Hier rijden ze 50 km/u!
Kijk goed uit. Neem een korte bocht naar rechts.

6

Afbeelding 13



Hou rechts aan, fiets op de fietsstrook.

Afbeelding 14



Hier moet je linksaf de Doornmanweg in.
Kijk goed achterom, steek tijdig je hand uit. 

7

Afbeelding 15



Wacht als het druk is.
Blijf goed voor en achter je kijken! 

7a

Afbeelding 16



Steek pas over als het veilig is.
Je fietst nu de Doornmanweg in. 

7b

Afbeelding 17



Let op het zebrapad,
Je moet wachten als mensen willen oversteken. 

8

Afbeelding 18



Sla voor de tennisbaan, linksaf, de Sportparklaan in.
Let op tegemoetkomend verkeer en verkeer van rechts!  

Afbeelding 19



Je fietst over de Sportparklaan. Hou rechts aan.

Afbeelding 20



Na het winkeltje, sla je linksaf 
de Pater Doctor Neijensstraat in.

Kijk eerst achterom...

9

Afbeelding 21



…steek je hand uit.
Let op tegemoetkomend verkeer!

9a

Afbeelding 22



Blijf links en als je kan, sla je af.
Wacht tot de tegenligger voorbij is.

9b

Afbeelding 23



Maak een ruime bocht.
Je fietst nu over de Pater Doctor Neijensstraat. 

9c

Afbeelding 24



De Pater Doctor Neijensstraat heeft veel zijstraten. 
Kijk goed rechts én links de straten in.

Afbeelding 25



Sla rechtsaf de Heerbaan op.
Dit is een drukke weg. Hier rijdt men 50 km/u! 

10

Afbeelding 26



Je hebt geen voorrang. 
Als er verkeer aankomt, moet je wachten en blijven uitkijken. 

10a

Afbeelding 27



Als de weg vrij is, maak je een korte bocht naar rechts. 
Blijf goed opletten!

10b

Afbeelding 28



Op de Heerbaan fiets je op een fietsstrook. Verkeer van rechts 
heeft geen voorrang. Dit is een voorrangsweg!

Afbeelding 29



Hier moet je verder fietsen op het fietspad.

Afbeelding 30



Je fietst nu verder op het fietspad.
Je rijdt nu buiten de bebouwde kom!

Afbeelding 31



Op het fietspad mogen ook scooters en brommers 
rijden, hou goed rechts aan.

Afbeelding 32



Je moet bij de rotonde drie kwart, dat is linksaf. 
Let extra goed op!

11

Afbeelding 33



Kijk goed achterom.
Geef duidelijk de richting aan.

11a

Afbeelding 34



Je hebt geen voorrang.
Kijk goed uit. Blijf wachten als je niet door kan fietsen.

11b

Afbeelding 35

http://theorie.tv/verkeersborden/B6-Verleen-voorrang-aan-bestuurders-op-de-kruisende-weg
http://theorie.tv/verkeersborden/B6-Verleen-voorrang-aan-bestuurders-op-de-kruisende-weg


Sla weer linksaf, let goed op het verkeer.
Kijk goed links en rechts. 

11c

Afbeelding 36



Hier is een kleine middenberm.
Als de middenberg vrij is, kan je daar wachten.

11d

Afbeelding 37



Kijk goed uit als je oversteekt. 
Let op ook het fietspad. 

11e

Afbeelding 38



Fiets nu rechtdoor op het fietspad.
Je fietst op de Panheelderweg.

11f

Afbeelding 39



Let op, het fietspad stopt.
Kijk achterom. Je moet nu fietsen op de rijbaan .

12

Afbeelding 40



Hou goed rechts aan. Hier rijden ze 30 km/u!

12a

Afbeelding 41



Soms staan er voertuigen in de weg. 
Kijk goed achterom, passeer het voertuig als het veilig is.

Afbeelding 42



Let op verkeer van rechts, jij hebt geen voorrang.

Afbeelding 43



Je bent weer terug, sla rechtsaf de parkeerplaats op.
Denk aan het omkijken en je hand uitsteken.

Afbeelding 44



Heel veel succes met oefenen!

Denk aan je veiligheid en verkeersregels.

Met dank aan Gustavo en Sergio.
Leerlingen van Maaskei, Onderwijsgroep Buitengewoon.

Gemaakt door: 
Frits Meijer, Leerkracht / Verkeerscoördinator Maaskei, Onderwijsgroep Buitengewoon Gemaakt voor PO/SO Gemeente Maasgouw

Vragen, opmerkingen of suggesties:

f.meijer@maaskei.nl 

http://www.sbo-opdetump.nl/
http://www.sbo-opdetump.nl/
http://www.medardus.nl/
http://www.medardus.nl/
http://www.desleye.nl/
http://www.desleye.nl/
http://www.wittestad.nl/
http://www.wittestad.nl/
http://www.martinusschool.nl/
http://www.martinusschool.nl/

