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Fietsroute Jan Tinbergen College Roosendaal

De start van de route is de rotonde St. Janstraat / Noorderstraat / Rucphensebaan, hier 
vandaan rijden we over het fietspad richting Rucphen.

In Rucphen aangekomen blijven we de doorgaande weg volgen door het centrum 
langs het oude gemeentehuis.

Hier gaan we richting Roosendaal over het fietspad richting de woonboulevard 
Roosendaal.

We volgen het fietspad naar links. Bij de verkeerslichten steken we over en rijden we 
over het fietspad om de MC Donalds heen richting het JTC.

Als we deze weg volgen komen we een aantal mogelijk gevaarlijke situaties tegen.

In deze presentatie proberen we ze allemaal te benoemen.



Sprundel → Rucphen

De start van de route is de rotonde St. Janstraat / Noorderstraat / Rucphensebaan, 
hier vandaan rijden we over het fietspad richting Rucphen over de Rucphensebaan 
gaat over op Sprundelseweg.

Op dit stuk van de route kom je een aantal gevaarlijke straten van rechts tegen.

Rotonde St.Janstraat / 
Noorderstraat 

Kerkeheidestraat Industriestraat Kozijnenhoek  
(Munnikenheide college)



Rucphen

In Rucphen aangekomen, blijven we de doorgaande weg volgen (Raadhuisstraat) 
door het centrum langs het oude gemeentehuis en het wapen van Nasssau.

Let op! Hier is geen fietspad en fietsen we over de rijbaan die we delen met al het 
andere verkeer. (snel- en langzaam verkeer)



Rucphen → Roosendaal

Vanaf de rotonde gaan we richting 
Roosendaal over het fietspad langs de 
Gebrande Hoefstraat . Aan het einde van de 
Gebrande Hoefstraat en waar deze overgaat 
in de Rucphensebaan moeten we de weg 
oversteken.

We vervolgen de weg over het fietspad langs 
de Rucphensebaan. Hier komen we nog een 
rotonde tegen.  Die steken we over (2/4)  en 
rijden richting de woonboulevard.



Roosendaal

De Rucphensebaan volgen we hier naar 
links om de woonboulevard heen en bij 
de verkeerslichten steken we over.

Aan de overkant slaan we direct rechts 
en gaan we  over het fietspad om de 
MC Donalds heen links de Takspui op.

Deze weg volgen we tot het Jan 
Tinbergen College. Ook hier moeten we 
over de normale rijbaan. 
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