De dode hoek is levensgevaarlijk. Gelukkig is
het heel eenvoudig om

De dode hoek

te voorkomen dat je in
de dode hoek verdwijnt.
Lees de tips in deze
folder en je zult zien hoe
simpel het is.

De dode hoek is het gebied vlak voor de vrachtauto, rechts naast de

Blijf uit de

vrachtauto en erachter. Het is levensgevaarlijk als je hier met je fiets
gaat staan. Want als de bestuurder je niet ziet, heb je een grote
kans op een botsing of dat je onder de vrachtauto terecht komt als
die rechtsaf slaat. Zorg dus dat je uit de dode hoek blijft.

www.dodehoek.nl
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Een fietser nadert een kruising.
Daar staat al een vrachtauto te wachten die met zijn
knipperlicht aangeeft rechtsaf te willen slaan.

Hoe blijf je veilig?
• Als er geen fietsstrook is, blijf dan minstens 3 meter achter de
vrachtauto en ga zoveel mogelijk rechts staan (vlak langs de stoep-
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Een fietser staat voor een kruising te wachten.
Vervolgens komt er een vrachtauto naast hem staan die met
zijn knipperlicht aangeeft rechtsaf te willen slaan.

Hoe blijf je veilig?
• Denk je dat de chauffeur je niet heeft gezien en je verwacht in de
knel te komen, ga dan meteen naar de stoep of de berm.

rand). Ga de vrachtauto nooit rechts voorbij! Zo blijf je uit de dode
hoek, als de vrachtauto optrekt en rechtsaf slaat.
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Een fietser en een vrachtauto naderen beide
rijdend een kruising. Zonder te stoppen rijden
zij beide tegelijkertijd de kruising op.

Hoe blijf je veilig?
• Twijfel je of de chauffeur je gezien heeft? Neem dan geen risico
en laat de vrachtauto voorgaan, ook al heb je als rechtdoorgaand
verkeer voorrang.

• Is er een opstelvak voor fietsers, ga daar dan helemaal voorin
staan. Dan is de kans groot dat de chauffeur je ziet.

• Kom je toch in de knel, ga dan meteen naar de stoep of de berm.

• Is er wel een fietsstrook, kijk dan of je de vrachtauto veilig rechts
kan passeren, en hou dan zoveel mogelijk rechts. Rij zo ver mogelijk

• Zodra je tegelijk met de vrachtauto de kruising oprijdt, kijk dan goed

• Deze situatie kan zich ook voordoen op een rotonde, waarbij

door naar voren en ga rechts vóór de vrachtauto staan.

of de chauffeur je in de gaten heeft. Twijfel je, neem dan géén risico

een fietser rechtdoor wil gaan en de vrachtauto rechtsaf wil slaan.

Is er een opstelvak voor fietsers, ga daarin dan helemaal vooraan

en laat de vrachtauto voorgaan, ook al heb je als rechtdoorgaand

Bovenstaande tips zijn ook hier van toepssing.

staan. Als je vóór de vrachtwagen staat, probeer dan contact met

verkeer voorrang.

de chauffeur te maken, zodat je zeker weet of hij je gezien heeft.
• Denk je dat de chauffeur je niet heeft gezien en verwacht je in de
knel te komen, ga dan meteen naar de stoep of de berm.
Op www.dodehoek.nl vind je animaties, die laten zien hoe je
• Zodra je tegelijk met de vrachtauto de kruising oprijdt, kijk dan

uit de dode hoek moet blijven.

goed of de chauffeur je in de gaten heeft. Twijfel je, neem dan géén
risico en laat de vrachtauto voor je langs afslaan, ook al heb je als
rechtdoorgaand verkeer voorrang.

Aan de illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

