
 

 

 

Veilig oversteken  
Waar moet je op letten als je veilig wilt oversteken? 

Zebrapaden, stoplichten en kruispunten. Fahd leert hoe je in deze situaties veilig oversteekt.  

Fahd: Hoe kan je nou veilig oversteken? 

Jose: Nou als eerste moet je altijd zelf heel goed opletten en kijken waar je veilig kan oversteken. Als je hier 

kijkt zie je allemaal geparkeerde auto’s dus dat is niet veilig, want je kan het niet goed zien. Maar als je verder 

kijkt zie je daar een zebrapad en daar is het veiliger om over te steken.  

Fahd: Waar moet je nou op letten, als je wilt oversteken? 

Jose: Je moet heel goed het verkeer in de straat in de gaten houden en dat kan je het beste doen door aan de 

stoeprand te gaan staan, en dan links kijken, naar rechts kijken en dan nog een keer links kijken.  

Fahd: …nog een keer links kijken, oh wacht daar komt een auto aan. 

Jose: Dus dan wacht je even. En dan kijk je opnieuw naar rechts, en nog een keer naar links, nu komt er niets 

aan en kunnen we veilig oversteken.  

Fahd: Okay, let’s go.  

Jose: Zo deze hebben we veilig overgestoken. Maar hoe zou je het hier doen als je de weg schuin wilt 

oversteken?  

Fahd: Schuin naar de overkant? 

Jose: Ja 

Fahd: Nou makkelijk, dan kijk je eerst naar links, dan rechts, dan weer naar links en dan naar de overkant. 

Jose: Nee kom eens terug, dat is niet veilig, want hier kan het verkeer van alle kanten komen en dat kan je niet 

zien. Het is veiliger om hier recht over te steken en dan daar nog een keer. Zullen we het proberen? 

Fahd: Ja. Links, rechts, links, veilig.  

Jose: En dan doen we dat hier nog een keer.  

Fahd: Komt een vrachtwagen aan.  

Beiden: Moeten we even op wachten. 

Fahd: Links, rechts, links, veilig. 

Jose: Ja.  

Fahd: Maar Jose, wacht eens even, nu staan hier allemaal auto’s geparkeerd, maar als je nou toch tussen die 

auto’s moet oversteken, hoe doe je dat dan? 

Jose: Nou dat kan wel, moet je even kijken of er een auto is die wat verder uit elkaar staan zoals hier en dan 

kijk je of er mensen achter het stuur zitten die eventueel weg willen rijden, is hier niet zo. Dan loop je een 

stukje naar voren tot de weg en dan kijk je naar links, naar rechts, naar links en als er niets aan komt dan 

steken we veilig over.  

 

Jose: Dit is een echt veilige plek om over te steken, maar dan moet je wel even op het knopje drukken. 

Fahd: Ah groen! Hey hij knippert!  

Jose: Ja dat betekent dat hij snel op rood gaat.  

Fahd: Oh, mag je dan nog gaan oversteken als die knippert?  



 

 

 

Jose: Nee, maar je mag het oversteken wel afmaken, maar niet meer beginnen. 

Fahd: Ok.  

Fahd: Je kunt hier altijd veilig oversteken toch? Het andere verkeer moet hier voor je stoppen.  

Jose: Dat moeten ze wel doen, maar dat doen ze niet altijd, dus je moet toch altijd eerst naar links, rechts en 

links kijken en als ze dan stoppen dán kan je veilig oversteken. Maar ik ga weer naar mijn werk. Tot ziens! 

Fahd: Ja dankjewel he! Strakkies! 


