
Let op
dode hoek!

voor de

Provincie West-Vlaanderen 
 waarschuwt voor de dode hoek 

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen wil dramatische 
ongelukken met vrachtwagens vermijden. Vandaar deze 
preventiecampagne. Wil je mee waarschuwen tegen de 
gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens? Vraag dan 
folders aan of ontleen het zeil dat de dode hoek visualiseert 
en ga ermee aan de slag. Meer informatie over de dode 
hoek: www.letopvoordedodehoek.be.

Meer mobiliteitsprojecten: www.west-vlaanderen.be/
mobiliteit.

Contact: Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst 
 mobiliteit, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge, 050 40 34 37, 
an.paepe@west-vlaanderen.be. 
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Tips voor fietsers



De dode hoek: 70 m2 groot

De dode hoek is de grote zone naast de vrachtwagen waar 
de chauffeur je niet ziet. Deze zone is zo’n 70 m² groot. 

De belangrijkste oorzaak van de dode hoek is de hoogte 
van de cabine. De chauffeur heeft daardoor maar een 
beperkt zicht op wat er voor en naast zijn cabine gebeurt. 
Vlak achter de vrachtwagen is er nog een dode hoek. 

Wist je dat elk voertuig een dode hoek heeft? Let dus ook 
op voor afslaande auto’s en grote voertuigen zoals bussen. 

Blijf altijd op een veilige afstand!

Bron: “Goed gezien? Tips voor fietsers”, een uitgave van 
vzw  Fietsersbond.

Waarom is de dode hoek gevaarlijk? 

Wie in de dode hoek terechtkomt, riskeert een  ernstig 
verkeersongeval, vaak met dodelijke afloop. 

Elk jaar vallen er verkeersslachtoffers door 
dodehoekongevallen. Dit is bijzonder dramatisch, ook voor 
de chauffeurs. Door het beperkte zicht kunnen zij niet zien 
of er iemand in de dode hoek staat. 

Wat kun je doen? 

Hou rekening met de dode hoeken van vrachtwagens. 
Blijf er weg! Besef goed dat je levensgevaarlijke risico’s 
neemt als je een vrachtwagen ‘snel’ wilt inhalen aan een 
kruispunt of rondpunt.

Volg de tips hiernaast.

Tips die jouw leven kunnen 
redden

Maak altijd oogcontact met de chauffeur
Ben je zeker dat de chauffeur je heeft gezien? 
Zwaai even naar hem. 

Blijf uit de dode hoek! 
Sta nooit vlak voor of naast de cabine van een 
vrachtwagen, ook niet vlak achter de vrachtwagen. 

Let extra op bij een vrachtwagen die afslaat
Blijf ver genoeg uit de buurt van dit grote 
 voertuig. 

Geef veiligheid altijd voorrang
De chauffeur kan niet alles opmerken in het 
drukke verkeer. Blijf uit de buurt van een 
vrachtwagen in bochten, op rotondes en aan 
kruispunten. Zorg dat je goed opvalt in het verkeer 
(fietsverlichting, fluorescerende kledij …). 

In de rode zones op de foto ben je onzichtbaar voor de chauffeur. Dat zijn de 
dode hoeken. Ga daar nooit staan! 
Bij de Provincie kun je een zeil met deze vorm ontlenen voor je eigen 
preventiemoment.


