F1 Station - De Lijn

V.U. Koninklijk Atheneum Redingenhof Leuven - Ontwerp: I. Roggen & F. Janssens

Legende

Wacht op een veilige plaats
op de lijnbus, breng jezelf en
anderen niet in gevaar!

Veiligste route
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Sportkot

Zone 30

2

Sportoase

Opgepast!
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Sporthal Rijschool

Te mijden route

F2 Martelarenplein

Danscentrum

Gevaarlijke route met veilig fietspad

Treinstation

F1

School

Politie

Knelpunt + Foto
Aandachtspunt

Zwembad

Voetgangerstunnel

Het Martelarenplein is zone 30!
Kijk goed uit! Als zachte weggebruiker heb je hier voorrang,
maar …!!!

F3 Naamsestraat
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RING
Voetgangers en fietsers, alles is voorzien maar gebruik je ogen en oren! Je steekt te voet over (evt.
met je fiets aan de hand) via het zebrapad (aan de verkeerslichten of de daarvoor voorziene
oversteekplaats). Kijk uit! Op de Ring overheersen auto’s en vrachtwagens!
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SPORTOASE
Stap van je fiets en ga te voet over het zebrapad om veilig over te steken en naar de sporthal te
gaan!

Hier heb je geen goed zicht als je
van de Karmelietenberg komt!
Bovendien zijn hier geen voorzieningen meer voor de fietser!

SPORTKOT
Gebruik de veilige voetgangerstunnel!

F4 Bondgenotenlaan

BUSHALTES
Onze school is zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
° Aan de bushaltes in de directe nabijheid van onze school (200m) stoppen de bussen van
de lijnen 2, 7, 8, 9, 110 en 337.
° Al deze bussen rijden naar het Fochplein en naar het station.
° Aan de Tervuursepoort (op1km van de school) vertrekken de lijnen 106, 107, 109 en 110.
Je vindt meer info hierover op www.delijn.be.
Fietsers en bromfietsers rijden rechts van de
rijweg! Met 2 naast elkaar rijden in de bebouwde kom mag als je de tegenliggers
niet hindert! Gebruik steeds het zebrapad
en vertrouw op je ogen en oren!

F5 Redingenstraat

Schoolbereikbaarheidskaart

Veilige routes in een oogopslag

Neem het zebrapad om veilig over te steken! Let
op voor auto’s die hun parkeerplaats verlaten!
Blijf niet op straat rondhangen, maar ga meteen
de school binnen. Parkeer je fiets in de daarvoor
voorziene garage.

Stad Leuven

Vlaamse stichting
verkeerskunde

F6 Kapucijnenvoer

F7 Kapucijnenvoer

F8 Fochplein

Als fietser ga je te voet, met je
fiets aan de hand, over de
zebrapaden!

Er is geen fietspad of fietsstrook!
Het is er bovendien erg druk.
Respecteer de verkeersregels!

Hier is het erg druk aan de bushaltes! Blijf op een veilige afstand van
de bussen! Respecteer de verkeerstekens op deze
gevaarlijke rotonde!

F9 Fochplein

F10 Oude Markt

F11 Grote Markt

Stap van je fiets en ga te voet
over de Oude Markt! Zo hinder
je de voetgangers niet!

Let hier extra op: gemengd
verkeer! Ook de bussen nemen
een groot deel van de Grote
Markt in tijdens hun route!
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