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ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN

Deze verkeerslessen gaan over de  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunten. 

In 1989 heeft Groningen het eerste kruispunt aangelegd waar de verkeerslichten voor alle  

fietsers tegelijk op groen gaan. 

De laatste jaren zijn er veel  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunten ingevoerd.

Er gebeuren nu minder ernstige ongelukken op deze nieuwe kruispunten. 

Weet je hoe dit komt? 

Alleen fietsers steken op het moment van groen over. 

Auto’s, motoren, bussen en vrachtwagens moeten wachten.

Op dit moment heeft de stad Groningen 29 kruispunten met ‘alle fietsers tegelijk groen’. 

Gelden de voorrangsregels eigenlijk op deze kruispunten? 

Hoe gaat het oversteken in zijn werk? 

Dat gaan we allemaal ontdekken tijdens deze lessen.

Wanneer je straks naar het voortgezet onderwijs gaat verandert je route naar school.  

Dan ga je misschien meer van deze kruispunten oversteken. 
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OPDRACHT 1 Maak 5/6 groepjes. Met je groepje ga je onderzoek doen.

Jullie onderzoeken hoe het verkeer geregeld is op een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt. 

Maak een document op de computer. 

Beschrijf de uitkomsten van de opdracht in dit document. 

JE ROUTE VAN HUIS NAAR SCHOOL
Welke route neem jij als je naar school fietst/loopt?

Kijk op maps.google.nl.

Typ je eigen adres in en het adres van school.

Bekijk de route van huis naar school.

Onderzoek met elkaar wie oversteekt op een  ‘alle 

fietsers tegelijk groen’  kruispunt.

Hoe doe je dat dan? Vind je het lastig? 

Bespreek in je groepje hoe jullie denken dat het 

hoort te gaan op een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  

kruispunt.

 

Neem ook een kijkje op het internet.

Wat is er te vinden over ‘alle fietsers  

tegelijk groen’? 

Noteer dit ook in het document. 

WE LOSSEN HET SAMEN OP!

Bekijk met elkaar het volgende filmpje:

http://verkeerswijzergroningen.nl/product/lesbrief-tegelijk-groen

Er gelden geen voorrangsregels op een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt.

Hier heeft Groningen ‘we lossen het samen op’ voor bedacht. 

OPDRACHT 2:  We lossen het samen op!
Maar hoe los je het dan samen op? 

Het is best spannend om op zo’n druk kruispunt over te steken. Een kruispunt waar iedereen tegelijk 

oversteekt. 

Hoe voel jij je veilig wanneer je zo’n kruispunt over steekt? 

Bedenk met elkaar oplossingen hoe je het beste zo’n kruispunt over kunt steken.

Schrijf dit in jullie document op.
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VOORDELEN VAN 
TEGELIJK GROEN

• In één keer linksafslaan
• Geen last van auto’s
• veel fietsers tegelijk

Lastig:
• Niemand heeft voorrang
• je moet zelf goed opletten
• rekening houden met 

elkaar
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OPDRACHT 3:  Maak een oefenkruispunt op het schoolplein
We hebben met elkaar de regels en afspraken onderzocht.

Ook hebben we bedacht waar we op moeten letten wanneer we het kruispunt oversteken.

Nu gaan we op het schoolplein oefenen. 

We maken een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt op het schoolplein.

Elk groepje bedenkt een verkeerssituatie die op het kruispunt nagespeeld wordt.

a. Benodigdheden en oefenen op het plein

Bedenk met elkaar wat je nodig hebt voor een ‘alles tegelijk groen’ kruispunt. 

Maak hiervan een lijst, zodat ieder groepje weet wat het kan doen.

Een voorbeeld van benodigdheden kan zijn: 

• Verkeerslichten

• Fietsen

• Auto’s

• Afspraken kaart (wat mag, wat niet en wat is handig)

b. Oefenen op het schoolplein

Wanneer jullie klaar zijn met het bedenken van verkeerssituaties en de benodigde spullen bij elkaar 

hebben, dan kan er geoefend worden op het plein.

Maak op het schoolplein een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt. 

Oefen met elkaar de bedachte verkeerssituaties.

Geef elkaar tips en vertel wat je lastig vindt.
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GRONINGEN TELT 29   
‘ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN’ KRUISPUNTEN 

Wat zijn de voordelen van dit kruispunt?

• Je kunt in één keer linksaf slaan, je hoeft niet eerst naar de overkant en  

daar nog een keer te wachten voor een verkeerslicht (je mag dus  

schuin oversteken)

• Je hebt geen last van auto’s, motoren, vrachtwagens en bussen

• Er kunnen grote aantallen fietsers tegelijk oversteken

Wat is lastig bij dit kruispunt? 

• Niemand heeft voorrang

• Je moet zelf goed opletten

• Rekening houden met elkaar

 

BELANGRIJKE PUNTEN 
VAN TEGELIJK GROEN

• Niemand heeft voorrang
• Groen licht gaat voor alle 

verkeersregels
• Kijk goed naar elkaar
• Houd rekening met elkaar
• Je kun in één keer linksaf 

slaan
• Er rijden geen auto’s
• Haaientanden hebben 

geen betekenis

tegelijk groen
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OPDRACHT 4:  Bezoek een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt
Zoals het filmpje laat zien geldt de regel rechts gaat voor niet op een ‘alle fietsers tegelijk  

groen’ kruispunt.

Deze regel is op zo’n kruispunt niet rechtsgeldig (staat nergens in de wet). 

Op het moment dat je een ongeluk krijgt en je zegt : ja, maar…. ik kwam van rechts….dan is dat geen 

excuus. 

Het groene licht van het verkeerslicht gaat voor alle verkeerstekens en borden. 

a. Voorbereiding bezoek kruispunt

Voordat we naar een kruispunt toegaan moet er nog wat gebeuren:

Maak in je groepje een lijst van aandachtspunten waar je op wilt letten op het kruispunt.

Bedenk in je groepje drie vragen die je aan wachtende fietsers wilt stellen.

b. Bezoek kruispunt

Wanneer jullie de vragen en aandachtspunten bedacht hebben kunnen jullie met jullie begeleiders 

naar een  ‘alle fietsers tegelijk groen’  kruispunt.

Zorg dat je een plek hebt waar je veilig kunt staan met je groepje. 

Je kent nu de afspraken rondom ‘alle fietsers tegelijk groen’.

Kijk of de mensen dit ook nakomen. 

Houd je aandachtspuntenlijst erbij.

tegelijk groen
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Stel jullie vragen aan een paar wachtende fietsers. 

Vertel dat je een onderzoek doet naar ‘alle fietsers tegelijk groen’. 

Wanneer ze aangeven geen tijd te hebben vraag dan een ander.

Zorg dat je op een veilige plek gaat staan wanneer je de wachtende fietsers aanspreekt. 

Wanneer er de mogelijkheid is, maak dan ook foto’s.

c. Schrijf alles in het document

Wanneer je weer op school terugkomt zet je de antwoorden in het document. 

LEER VAN ELKAAR

Wat jullie ontdekt hebben tijdens deze lessen 

gaan jullie in de slotopdracht verwerken. 

SLOTOPDRACHT:
Maak een presentatie op de computer of 

knutsel samen een collage. 

Gebruik hierbij het document wat jullie heb-

ben gemaakt.

Als het goed is hebben jullie ook  

foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen  

jullie gebruiken voor jullie  

presentatie of collage.

Laat in jullie presentatie/collage  

zien wat jullie gezien, geleerd en  

gedaan hebben.

Presenteer dit aan jullie overige  

klasgenoten.

Geef elkaar tips en vertel elkaar wat 

je hebt geleerd. 
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WAT HEB JE GELEERD 
OVER TEGELIJK GROEN

• Wat vind jij lastig?
• Wat ga jij anders 

doen?
• Heb jij tips voor  

anderen?
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DEZE LESBRIEF IS GEMAAKT DOOR CONTACT ONDERWIJSADVIES
BUREAU IN OPDRACHT VAN VERKEERSWIJZERGRONINGEN. 
 VERKEERSWIJZERGRONINGEN IS EEN INITIATIEF VAN DE GEZAMENLIJKE 
OVERHEDEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN. 
ONDER DEZE NAAM ORGANISEREN ZIJ VERKEERSEDUCATIE 
 ACTIVITEITEN EN GEVEN ZIJ VOORLICHTING OM HET AANTAL 
 VERKEERS SLACHTOFFERS TERUG TE DRINGEN.  
ZIE OOK: WWW.VERKEERSWIJZERGRONINGEN.NL

ONTWERP: GRAFISCH CENTRUM PROVINCIE GRONINGEN
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