
Route Verkeersexamen 2019  
De route gaat over fietspaden en is daarom NIET mogelijk / toegestaan te oefenen met de auto!  

 
In het examen word gekeken naar de meest ideale situatie , waarbij jij je zo veilig mogelijk in het 

verkeer beweegt. Gedurende het Verkeersexamen word er op de volgende punten gecontroleerd;   

* kijken ( links / rechts / achterom) 

  Voorrang verlenen (bestuurders van rechts, voorrangsweg, enz) 

  Plaats rijbaan ( Op het fietspad fietsen, aan de rechterkant van de weg, de rotonde juist nemen , 

en waar mogelijk voorsorteren) 

  Richting aangeven (hand uitsteken!) 

  Gevaarlijk rijgedrag ( bij gevaarlijk rijgedrag -zoals spookrijden of door rood licht- worden 

leerlingen per direct verwijderd van het examen)    

 

De route word op de dag van het examen ook aangegeven met 

deze borden: 

Route; 

1. Vanaf de kerk Het morgenlicht rechtsaf richting de tunnel.  

2. Meteen na de tunnel rechtsaf het fietspad op omhoog. 

 3. Linksaf naar de stoplichten. 

 4. Bij groen verkeerslicht oversteken  

5. Na verkeerslichten meteen links afslaan het fietspad op  

6. Fietspad Parkweg volgen tot rotonde. Rechtdoor over rotonde. 

7. De tweede rotonde driekwart nemen. 

8. Bij Oosteinde rechtsaf centrum in.  

9. Voor de Blokker linksaf slaan. 

10. Doorrijden tot einde weg. (Jumbo)  

11. Rechts afslaan de Witte de Witstraat oprijden.  

12. Links afslaan naar fietspad Karel Doormanlaan(richting Nieuwe Veste) (Denk eraan 

op tijd vóór de kruising voorsorteren!) 

13. Rechts afslaan naar Karel Doormanlaan (richting schilder Vasse) 

14.  De Bruchterweg oversteken naar Willebrandt van Oldenburgstraat 



15. Rechts aanhouden tot aan kruising Europaweg (bij de Europa brug)  

16. Europaweg oversteken , doorrijden (let op voorrang verlenen verkeer van rechts) tot 

einde weg  

17. Bij Makelaar Lamberink linksaf de Lage Doelen oprijden. 

 18. Weg blijven volgen op Havenweg. 

 19. Voor parkeergarage links afbuigen. (voor Grandcafe Docks  fietsen)  

20. Weg blijven volgen op Gedempte Haven (voor de Voorveghter) .  

21. Blijf rechtdoor gaan op Marslaan, let op doorkruisen fietspaden.  

22. Oversteken op Marslaan - Sportlaan 

23. Op Marslaan blijven. 

24. Einde Marslaan linksaf slaan richting flatgebouwen. 

25. Voor de flatgebouwen rechts afslaan.  

26. Een beetje zigzaggen, maar volg gewoon de blauwe borden en  blijf door fietsen tot aan 

de rotonde Parkweg-Nijenstede. 

27. Rechtdoor op rotonde.  (langs Orthodontie praktijk Hardenberg)  

28. Vóór  gebouw "Salland" links afslaan richting station. (Denk eraan op tijd vóór de kruising 

voorsorteren!) 

27. Op Stationsstraat eerste weg links naar Prinses Julianastraat. (tegenover de speelgoed 

winkel) 

28. Links aanhouden tot aan Gramsbergerweg.  

29. Rechtsaf Gramsbergerweg oprijden.  

30. Einde Gramsbergerweg oversteken (bij prof Waterinkschool) richting tunnel  

31. Doorrijden tot eindpunt verkeersexamen bij Morgenlicht. 

 

VVN Hardenberg wenst je veel SUCCES ! 

Alle informatie over het verkeersexamen is te vinden op www.vvnhardenberg.nl 


