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Werkblad: Delen van de rijbaan

Oefening 1:

Schrijf de juiste naam boven de foto’s. Verbind daarna elke foto met de juiste uitleg.

berm – bushalte – fietssuggestiestrook – parkeerstrook – rijbaan  

Op een parkeerstrook 
mogen auto’s parkeren. 
Als er geen fietspad is en 
de parkeerstrook is vrij, 
dan mag je daarop rijden. 
Zo ben je verder weg van 
de auto’s en ben je veiliger.

Een berm is een strook 
grond naast de rijbaan. 
Meestal groeit er gras op. 
Je moet er wandelen als er 
geen voet- of fietspad is.

De rijbaan is het 
verharde deel van de 
weg dat bedoeld is voor 
voertuigen zoals auto’s en 
bussen. 

Als er geen fietspad is, 
mogen er ook fietsers 
rijden. 

Een bushalte is een plaats 
waar een bus kan stoppen 
om passagiers in- of uit 
te laten stappen. Aan een 
bushalte vind je meestal 
ook de busregeling terug. 

Een fietssuggestiestrook 
duidt de plaats aan waar 
fietsers mogen rijden 
op de rijbaan als er geen 
fietspad is. Auto’s mogen 
er ook over rijden. 
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Oefening 2:
Vul de juiste term in.

berm – bushalte – fietssuggestiestrook – parkeerstrook – rijbaan 

De ……………………………… is een plaats waar auto’s moeten rijden.

Een bus stopt aan een ……………………………… om passagiers in en uit te laten stappen.

Als geen voetpad of fietspad is stap ik op de ……………………………… .

Ik mag op een ……………………………… fietsen als er geen auto’s geparkeerd staan. 

Een gekleurde strook op de rijbaan waar ik mag fietsen heet een ……………………………… .

Oefening 3:
Kleur bij elke foto het veilige gedrag groen.

Ik fiets in het midden van de weg. 

Ik fiets op de fietssuggestiestrook. 

Ik wacht op het fietspad op de 
bus.  

Ik wacht in het bushokje op de 
bus.

Ik stap op de rijbaan.

Ik stap op de berm.

Ik fiets op het fietspad.

Ik fiets op de rijbaan.

Ik fiets op de parkeerstrook.

Ik fiets op de rijbaan.


