
Veilig fietsen naar OLVP 
Hieronder vind je de meest veilige fietsroutes naar onze school. 

Vanaf het Stationsplein 
 

neem dubbel fietspad langsheen de Kleine Laan. 
steek de Hofstraat 

Daarna heb je de keuze: 
- naar schoolpoort Spoorweglaan (route A): Volg rechtdoor het 

dubbel fietspad Spoorweglaan 
- naar schoolpoort Plezantstraat 135 (route B): Volg het fietspad 

langs de Hofstraat → Sla op het einde van de straat rechtsaf: 
Plezantstraat  
 

Vanaf de Driekoningenstraat 

Wie uit de Driekoningenstraat komt, neemt volgende route: 
Volg het fietspad richting Spoorweglaan tot voorbij de rotonde. 

Daarna heb je de keuze: 
- naar schoolpoort Spoorweglaan (route A of B): Fiets via het 

dubbel fietspad verder rechtdoor richting Spoorweglaan 
A: Volg het fietspad verder tot de verkeerslichten: kruispunt Plezantstraat (foto 1) 
→ Steek over op het zebrapad (met de fiets aan de hand!) → Fiets naar links tot 
bij de schoolpoort. 
B: Steek de Spoorweglaan over via de verkeerslichten (foto 2) → Volg het dubbel fietspad tot de 
schoolpoort. 

- naar schoolpoort Plezantstraat 135 (route C): Steek de Spoorweglaan over via de 
verkeerslichten (foto 2) → Volg het fietspad langs de Hofstraat → Sla op het einde 
van de straat rechtsaf: Plezantstraat 

 

 

 

 

   



Vanaf de Mechelen-Terneuzenwegel (= fietsroute vanuit Hulst) 

Wie uit de richting Hulst komt, neemt volgende route: 

Naar schoolpoort Spoorweglaan: 
→ Volg de fietswegel tot ± 150 m voorbij het kruispunt met de Heistraat 
→ Neem het paadje rechtsaf naar de Nobels-Peelmanstraat (foto 1) 

→ Sla linksaf: Nobels-Peelmanstraat (foto 2) 
→ Sla op het kruispunt (foto 3) linksaf: Wegvoeringsstraat 

→ Neem de eerste straat rechts: Jozeph Lonckestraat (foto 4)  

→ Steek over aan de verkeerslichten (met de fiets aan de hand) 
→ Rijd via dubbel fietspad tot aan de schoolpoort 
 
Naar schoolpoort Plezantstraat 135: 
→ Volg de fietswegel tot aan de Driekoningenstraat. 
→ Volg verder route Driekoningenstraat (zie hierboven) 

 

 

 

 

Vanaf de Stationswegel (= fietsroute vanuit Belsele) 

Wie uit de richting Belsele komt, neemt volgende route: 

→ Steek (voorzichtig!) de Westerlaan over (foto 5) 

→ Sla linksaf: Westerlaan (foto 6) 

→ Volg het fietspad tot het kruispunt met de Plezantstraat. 
 

Naar schoolpoort Spoorweglaan: 
→ Steek het kruispunt met de Plezantstraat over. Let op de verkeerslichten! 
→ Fiets rechtdoor en volg het dubbel fietspad tot aan de schoolpoort. 

 
Naar schoolpoort Plezantstraat 135: 
→ Sla rechtsaf: Plezantstraat (foto 7) 

→ Volg het fietspad tot aan het zebrapad recht tegenover de schoolpoort (foto 8) 
→ Steek het zebrapad over met de fiets aan de hand (foto 9) 

 

 

 

Na school terug richting Stationswegel (Belsele)? Zie volgende pagina. 

   



Na school terug richting Stationswegel (Belsele) 

Wie na schooltijd richting Belsele fietst, neemt volgende route: 

Je verlaat OLVP via schoolpoort Spoorweglaan: 
→ Ga naar links en volg het dubbele fietspad tot de verkeerslichten. 
→ Steek het kruispunt met de Plezantstraat over (foto 1) 

→ Sla aan bakker linksaf (foto 2) 
→ Volg dubbel fietspad tot aan de Westerstraat (=fietsstraat) (foto 3) 

→ Sla de Westerstraat in en volg deze tot aan de oversteek Stationswegel (foto 4) 
→ Steek de Westerlaan voorzichtig over en rij de Stationswegel op (foto 5) 

 

Je verlaat OLVP via schoolpoort Plezantstraat 135: 
→ Sla rechtsaf en volg het fietspad Plezantstraat  tot het kruispunt (foto 6) 

→ Steek het kruispunt met de Plezantstraat over (foto 1) 

→ Sla aan bakker linksaf (foto 2) 
→ Volg fietspad tot aan de Westerstraat (=fietsstraat) (foto 3) 

→ Sla de Westerstraat in en volg deze tot aan de oversteek Stationswegel (foto 4) 
→ Steek de Westerlaan voorzichtig over en rij de Stationswegel op (foto 5) 

 


