
Eernegemsestr.

Veilige autovrije verbinding tussen Brugse Heirweg en 
Engelstraat

Paadje naast begraafplaats

Veilige verbinding tussen Eernegemsestraat en Noord-
straat, tussen Noordstraat en Engelstraat.

Pas op: er rijden veel wagens op en af. Maak gebruik 
van het zebrapad om de Noordstraat over te steken.

Noordmolen - Tramstraat

Zeer gevaarlijk wanneer je uit de Dorpwegel komt, je 
hebt er geen zicht op het verkeer komende van rechts.

Dorpwegel - Eernegemsestraat

Gevaarlijke oversteek: heel veel verkeer waaronder 
vrachtverkeer. Maak gebruik van het zebrapad om de 
Brugsestraat over te steken.

Brugsestraat - Aartrijksestraat

Goed opletten wanneer je op het dubbelzijdig fietspad 
fietst, er is niet veel plaats over om een andere fietser 
te kruisen. Kijk goed uit om de straat over te steken 
waar het fietspad ophoudt. Fietsers hebben op een 
fietsoversteek geen voorrang!

Aartrijksestraat

Gevaarlijke straat door het ontbreken van een fietspad 
en niet aangepaste snelheid van de auto’s.

Brugse Heirweg

Goed opletten want er rijden in beide richtingen 
fietsers!

Alfons Mervilliestraat: Fietsstraat

Autoluwe doorgang. Neem het fietspad in de Professor 
Nelisstraat. Pas op voor de wagens die in het stukje 
Professor Nelisstraat - De Wilgen naar of uit 
hun garage rijden.

Tussen De Kaaie en De Wilgen

Er is een niveauverschil tussen fietspad en berm. Let op 
dat je niet naast het fietspad rijdt!

Brugsestraat

Veilige doorgang voor voetgangers en fietsers.

Plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn, let hier zeer 
goed op en wees dubbel zo voorzichtig.

Plaatsen met een gevaarlijke verkeerssituatie, 
probeer deze te vermijden.

Op deze plaats staat er ‘s ochtends een agent of 
gemachtigd opzichter.

Fietsstraat

De Fonkel

Legende

Gevaarlijke oversteekplaats als je uit de Steenstraat 
komt. Steek over op het zebrapad (rechts)

Steenstraat - Eernegemsestraat

Maak gebruik van het verkeerseiland om de Noord-
straat over te steken en om verder op het aangeduide 
fietspad te rijden.

Noordstraat - Brugse Heirweg


