
Actie Zichtbaarheid 
Vrijdag 8-11-2019 hebben we de actie zichtbaarheid op school gehouden. 
De wijkagent en de verkeersouder hebben de fietsen gecontroleerd op verlichting en reflectie. 
Wat ontzettend fijn om te zien dat de meeste fietsen goedgekeurd werden. 
Bij een aantal fietsen was er nog een kleine opmerking.  
Deze fietsen kunnen begin december nogmaals aangeboden worden aan de wijkagent , zodat  
nu wel de felbegeerde “oké”sticker behaald kan worden. 
De precieze datum zal nog bekend gemaakt worden. 
 
Ouder Tip: Oefen met uw kind: Blijf uit de dode hoek 

Iedereen heeft weleens gehoord van de 'dode hoek' van een vrachtauto.  
Vaak lezen we berichten in de krant waar over een 'dode-hoek'-ongeval met fietsers wordt 
gesproken. Maar wat is precies een 'dode hoek'? En hoe kunt u er veilig mee omgaan? 

De 'dode hoek' van een vrachtauto is de ruimte om 
de wagen waarvan de chauffeur niets kan zien. 
Een vrachtauto heeft overigens niet één, maar meer 
dode hoeken: vlak voor de auto, naast de auto en 
achter de auto. De dode hoek aan de rechterkant 
van de vrachtauto is de meest gevaarlijke. 
Ondanks allerlei extra (verplichte) spiegels blijft de 
'dode hoek' aan die kant bestaan. Doordat deze 
ruimte aan de rechterkant zo groot is, ontstaat voor 
fietsers een gevaarlijke situatie als de vrachtauto 
rechtsaf slaat. Niet alleen de ruimte naast de 
vrachtauto levert gevaarlijke situaties op voor 
fietsers. Ook vlak voor de auto kan de chauffeur 
overstekende fietsers en voetgangers niet zien. 
Hoe hoger de cabine, hoe groter de dode hoek aan 

de voorkant is, soms wel tot enkele meters voor de vrachtwagen. Vooral kinderen, die door 
hun lengte al slechter zichtbaar zijn, moeten zich terdege bewust zijn van deze gevaarlijke 
situaties. In deze tekening is de dode hoek rood gekleurd. Alles in dit gebied is dus niet 
zichtbaar voor de chauffeur. En vanzelfsprekend kunt u de chauffeur ook niet zien, zelfs niet 
via zijn spiegels. 

Bespreek onderstaande regels regelmatig met uw kind 

● Tip 1 Ga nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er rechts en ruim achter. 

● Tip 2 Houd minstens drie meter afstand van een vrachtauto. 

De eerste regel geeft aan dat je als fietser nooit rechts naast een vrachtwagen terecht moet 
komen. Wring je op de fiets dus nooit naast een vrachtwagen, maar blijf er achter. 
Ga desnoods op de stoep of in de berm staan. De tweede regel betekent dat je gewoon uit de 
buurt van een vrachtauto moet blijven. Als die dan onverwacht een bocht maakt of achteruit 
rijdt, heb je nog tijd om weg te komen. Oefen deze regels regelmatig met uw kind. Kinderen 
leren immers met verkeerssituaties om te gaan door veel te oefenen in de praktijk. Thuis met 
speelgoedauto’s en op straat met echte vrachtwagens die u tegenkomt. 


