
Werkblad: een route uitstippelen met 
het openbaar vervoer

Opdracht 1: zoek de adressen op.

Naam en adres basisschool: Basisschool Victor Van De Walle, Brusselsesteenweg 168, 2800 Mechelen  ...........................

Naam en adres middelbare school in de buurt: PTS – Campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen

............................................................................................................................................................................................................................................

Thuisadres: VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen  ..............................................................................................................................

Opdracht 2: zoek de afstand en de tijd tussen de adressen uit opdracht 1 op.

Afstand tussen Als voetganger Als fietser Met het  
openbaar vervoer Met de auto

Woonplaats – basisschool 1,3 km, 17 min. 1,7 km, 6 min.  14 min. 2,3 km, 7 min.

Woonplaats – middelbare school 3,3 km, 40 min. 3,8 km, 12 min. 18 min. 3,9 km, 9 min.

Basisschool – middelbare school 3,4 km, 42 min. 3,4 km, 11 min. 26 min. 3,4 km, 9 min.
Markeer nu met fluo voor elke route de beste verplaatsing volgens het STOP-principe.

Opdracht 3: help deze mensen op hun bestemming te komen.  
Zoek de juiste gegevens op via de website van De Lijn (www.delijn.be). 
Jens en zijn papa gaan zwemmen in het Openluchtzwembad Neptunus in Gent en nemen samen de bus. 
Ze wonen op de Gezondheidstraat 57 te Gent. 

Wat is het adres van het zwembad? Botestraat, 9032 Gent  ................................................................................................................

Welke tram kunnen zij nemen? Tram 1  ..........................................................................................................................................................

Hoe heet de halte waar ze moeten opstappen? Halte Gent Guislainstraat ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Hoe heet de halte waar ze moeten afstappen? Halte Wondelgem Botestraat  ............................................................................
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Lena en Simon gaan op bezoek bij oma en opa. Lena en Simon wonen op de Pulsebaan nr 21A,  
2242 Pulderbos en hun oma en opa wonen op de Ruggeveldlaan 755, 2100 Deurne.

Welke bus kunnen zij nemen? 427  ....................................................................................................................................................................

Hoe heet de halte waar ze moeten opstappen? Halte Pulderbos Draaiboom  ..............................................................................

Hoe heet de halte waar ze moeten afstappen? Halte Antwerpen Centraal Station Perron 5  .............................................

Op welke tram moeten ze overstappen?  5  ..................................................................................................................................................

Hoe heet de halte waar ze moeten opstappen?  Halte Antwerpen Astrid Metro  ......................................................................

En hoe heet de halte waar ze moeten afstappen? Halte Deurne Ruggeveldlaan  .......................................................................

Hoeveel tijd zullen ze erover doen om tot bij hun oma en opa te gaan? 57 min.  .......................................................................

Opdracht 4: help deze mensen op hun bestemming te komen.  
Zoek de juiste gegevens op via de website van De NMBS (www.belgiantrain.be). 

De klas van Jens gaat op bezoek naar het Speelgoedmuseum in Mechelen. Ze moeten daarvoor 
opstappen in het station van Gent-Sint-Pieters en afstappen in het station van Mechelen-Nekkerspoel. 
De uitstap is volgende week vrijdag gepland en ze mogen hun museum binnengaan vanaf 10 uur.

Op welke dag is de uitstap gepland? Vrijdag 17 januari 2020 ..............................................................................................................

Op welk spoor vertrekt de trein? Spoor 1  ........................................................................................................................................................

Op welke plaats moeten ze overstappen naar Mechelen-Nekkerspoel? Antwerpen-Berchem ...............................................

Op welk spoor vertrekt deze trein? Spoor 9  ..................................................................................................................................................

Om hoe laat moeten ze vertrekken in Gent om op tijd te zijn? 8:11 uur  ...........................................................................................

Juf Marie en haar klas gaan maandag naar de Zoo in Antwerpen. Het adres van de school is 
Prosperdreef 3, 3001 Leuven. Om half 11 wacht een gids hen op in de Zoo. 

In welk station kunnen ze best de trein nemen? Leuven ...........................................................................................................................

Om hoe laat moeten ze op de trein stappen als ze zonder over te stappen op een andere trein  
om half 11 in de Zoo moeten zijn? 9:24 uur ....................................................................................................................................................

Op welk perron vertrekt deze trein? Spoor 7 ..................................................................................................................................................

Om hoe laat komt deze trein aan in Antwerpen? 10:11 uur ......................................................................................................................

Om hoe laat moeten ze de trein terug nemen als ze om 16 uur terug in de school moeten zijn?  
Ook nu wil juf Marie een rechtstreekse trein nemen. 14:49 uur ............................................................................................................



Opdracht 5: zoek het adres op van een middelbare school in een naburige 
gemeente. Zoek daarna op hoe je je met het openbaar vervoer naar de school  
kan verplaatsen.

Wat is het adres van de school?  ..........................................................................................................................................................................

Wat is de naam van de halte van de bus, tram of trein die je kan nemen naar de school? ........................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Om hoe laat moet je de bus, tram of trein nemen als de school om half 9 begint?  .....................................................................

Hoe heet de halte waar je moet afstappen?  ..................................................................................................................................................

Om hoe laat kan je de bus, tram of trein naar huis nemen als de school om half 4 gedaan is?  ...............................................

En op woensdag als de school om 12 uur gedaan is?  .................................................................................................................................

Op zaterdag is het opendeurdag in de school. Je moet om 12 uur aanwezig zijn om te helpen.  
Om hoe laat moet je vertrekken?  .......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

De opendeurdag eindigt om 16 uur. Om hoe laat kan je de bus, tram of trein naar huis nemen?  ..........................................

Opdracht 6: kruiswoordpuzzel

1.  Door je ...... uit te steken weet een buschauffeur dat je 
wil opstappen.

2.  Je moet ...... instappen op de bus.

3. Op de ...... mag je kiezen waar je opstapt.

4. Je mag niet ...... op de bus.

5. Je staat best recht en geeft je ...... af aan 
hulpbehoevenden die opstappen. 

6. Je mag geen luide ...... spelen op de trein.

7. Je mag de spoorweg oversteken als de slagbomen 
helemaal naar boven zijn en het ...... licht knippert. 

8. Om de bus te laten stoppen aan de volgende halte 
moet je op het ...... duwen.

9. Een tram heeft altijd ...... . Kijk dus goed uit als je de 
tramsporen moet oversteken.

10. Het is ...... om op de sporen te lopen.
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