• Rij defensief
Goed kijken is de essentie! Hou voldoende afstand en
respecteer de snelheidslimiet.

Provincie West-Vlaanderen
waarschuwt voor de dode hoek
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen wil dramatische
ongelukken met vrachtwagens voorkomen. Daarom
organiseert de Provincie al verschillende jaren een
preventiecampagne die wijst op de gevaren van de dode
hoek bij vrachtwagens.
Vraag gratis folders of stickers aan, leen het zeil dat de
dode hoek visualiseert of lees meer informatie en tips op
www.letopvoordedodehoek.be.
Contact: dienst mobiliteit, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge.
T 050 40 34 37, E an.paepe@west-vlaanderen.be.
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit

• Stel je spiegels correct af
Kijk regelmatig in je spiegels (om de 5-10 seconden)!
De spiegels van je vrachtwagen moeten nauwkeurig en
individueel afgesteld zijn op basis van jouw zitpositie.
Maak gebruik van de spiegelafstelplaatsen. Je vindt de
lijst op www.letopvoordedodehoek.be.

V.U.: Evert de Pauw, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge – Februari 2015

Tips die ongelukken voorkomen
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• Kijk uit bij inhaal- of uitwijkmanoeuvres
Kijk bij het invoegen na een inhaal- of uitwijkmanoeuvre
voortdurend in je rechterspiegels en hou daarbij andere
voertuigen of weggebruikers in het oog.

Bron: ‘Opgepast! Dode hoek. Folder voor vrachtwagenchauffeurs en transportondernemingen’, een uitgave van vzw Fietsersbond (2011).
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Technische oplossingen
• De dodehoekspiegel is een extra, bolle spiegel. Hij
wordt vooraan rechts op de cabine van de vrachtwagen
geplaatst. De spiegel vergroot het zicht rechts naast
de vrachtwagen en brengt de andere weggebruikers in
beeld. Een dodehoekspiegel is een relatief goedkope
oplossing.
• De dodehoekcamera wordt aan de rechterkant van
de cabine gemonteerd, samen met een monitor in de
cabine. De camera vergroot het zicht rechts van de
vrachtwagen en rechts vooraan de cabine. Kies voor
een groothoekcamera van goede kwaliteit. De dode
hoek komt op die manier bijna volledig in beeld.

De rode zones op de foto zijn de dode hoeken.
De dode hoek of blinde hoek is de grote zone naast de
vrachtwagen die je als chauffeur niet ziet, maar waarin
zich andere weggebruikers of voertuigen kunnen bevinden:
voor, achter en naast de vrachtwagen.

Onderschat het risico niet! Elk jaar sterven er weggebruikers
door een dodehoekongeluk.
De dode hoek is een technisch probleem, vooral te wijten
aan de hoogte van de cabine (grootte van de vrachtwagen).

De spiegel en camera maken de dode hoek bijna
grotendeels zichtbaar. Het gebruik van een van zulke
systemen is wettelijk verplicht. Voorwaarde is wel dat ze
correct zijn afgesteld en dat jij als chauffeur goed weet
hoe je er mee moet werken.
• Een gesloten zijafscherming kan verhinderen dat
aangereden (brom)fietsers of voetgangers onder de
wielen van een vrachtwagen terechtkomen.
• De overheid neemt infrastructurele maatregelen
(vrijliggende
fietspaden,
fietsopstelvakken
aan
verkeerslichten ...) om de kans op aanrijdingen te
voorkomen. Ook het weren van zwaar vrachtverkeer
uit de dorpscentra en woonzones kan het aantal
dodehoekongelukken helpen verminderen.

De dode hoek vooraan en rechts van je vrachtwagen bedraagt
maar liefst om en bij de 70 m². Een dodehoekspiegel of
–camera is noodzakelijk, maar blijft slechts een hulpmiddel.
Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt rechts
afslaan erg risicovol, zelfs met correct afgestelde spiegels.

Bestel gratis stickers bij het
provinciebestuur West-Vlaanderen
die de weggebruikers rond jouw
vrachtwagen aanmanen tot extra
voorzichtigheid. Vraag ernaar!

www.letopvoordedodehoek.be

