
Ben je 
in beeld?

Dagelijks werken onze bouwers aan de projecten 
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en sluiten 
we de toekomstige windparken op zee aan op 
het landelijke elektriciteitsnet. Regelmatig rijden 
onze bouwers daarvoor met vrachtwagens met 
bouwmaterialen in de buurt. Een vrachtwagen heeft 
heel veel spiegels, toch kan een chauffeur je lang 
niet altijd zien. Zorg daarom dat je in beeld bent!



Wij willen dat iedereen aan het eind 
van de dag weer veilig thuiskomt. 
Daarom hanteren wij specifieke veilig-
heidsinstructies op bouwlocaties en 
plaatsen we duidelijke bebording 
waar nodig. Daarnaast zetten we 
samen met aannemer NRG de  
veiligheidscampagne ‘Ben je in Beeld’ 
in. Want veiligheid staat altijd op de 
eerste plaats! 

Let op!
Tot eind 2022 rijden er vrachtwagens 
af en aan langs de Meeuwenweg, 
Verlengde Voorstraat, Relweg, 
Zeestraat, Tusschenwijckweg en de 
kruising bij de Creutzberglaan.  
Wij zorgen met verkeersregelaars en 
extra verkeersborden dat de situatie 
zo veilig mogelijk blijft en verlagen de 
maximumsnelheid als dat nodig is. 

Meer informatie? Bezoek onze website:  
www.netopzee.nl/hollandsekustnoord/

Bovendien schermen we mogelijk  
gevaarlijke plekken tijdens het project 
af. Maar je kunt ook zelf iets doen!

Zoek oogcontact
Er verandert veel in het verkeer 
tijdens de bouwperiode. Er rijden 
meer vrachtwagens en dat brengt 
risico’s met zich mee. Want hoe goed 
deze ook uitgerust zijn met spiegels 
en soms zelfs camera’s, er blijft 
altijd een gevaar dat je elkaar niet, 
of niet op tijd ziet. Probeer daarom 
steeds oogcontact te zoeken met de 
chauffeur en ga op een veilige plek 
staan als je even moet wachten.  
Kun jij de chauffeur niet zien? Ga er 
dan vanuit dat hij jou waarschijnlijk 
ook niet kan zien. Stel jezelf in de 
buurt van zwaar verkeer altijd de 
vraag: ‘Ben ik in beeld?’.

Onthoud daarnaast altijd deze twee 
vuistregels:
1.  Blijf rechts achter de 

vrachtwagen
2.  Houd minimaal drie meter 

afstand

Op die manier kan de vrachtwagen- 
chauffeur jou altijd zien en 
voorkomen we samen ongelukken.


