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Inleiding
Dit informatiepakket is ontworpen voor
vrachtwagenchauffeurs die niet regelmatig
de werklocaties van Crossrail bezoeken. Het
behandelt wat u moet weten als u de straten van
Londen met kwetsbare weggebruikers deelt, en geeft
bovendien basisinformatie voor uw eigen veiligheid en
die van uw voertuig.
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Informatiepakket voor
chauffeurs van Crossrail
Crossing the Capital
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Een fietser heeft 25 keer meer kans het leven te verliezen bij een
aanrijding met een vrachtwagen dan bij een aanrijding met een auto!
De feiten
Een groot deel van de aanrijdingen tussen vrachtwagens/fietsers in Londen vindt plaats op
knooppunten, met name op rotondes en afslagen naar links. De analyse van deze aanrijdingen
toont dat bijna de helft hiervan, waarbij een fietser om het leven kwam, plaatsvond tijdens het
links afslaan op knooppunten. In bijna alle van deze gevallen had de vrachtwagenchauffeur de
fietser niet gezien of niet voldoende ruimte gegeven.

De oorzaken
De dingen die vrachtwagenchauffeurs niet doen:
• In de spiegels kijken
• Voldoende ruimte geven

“Veiligheid heeft de
hoogste prioriteit bij
alles wat we doen”

• De snelheid beperken
• Zich concentreren
• In staat zijn te rijden
De dingen die fietsers niet doen:
• Rationeel fietsen
• Waarschuwingen serieus nemen
• Vooruitzien en anticiperen
• De risico’s beoordelen
• Luisteren of zich concentreren
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De straten in Londen
met kwetsbare
weggebruikers delen
Soorten fietsers in Londen
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Gelegenheidsfietsers en kinderen fietsen vaak op vrij lage snelheid van 8 – 10 km/u.
Volwassenen fietsen op eenvoudige mountainbikes die vaak geen verlichting hebben. Ze missen
de besturingsvaardigheden en het observatievermogen van andere fietsers. Soms fietsen ze op het
voetpad en gaan vervolgens weer op de weg rijden zonder uit te kijken voor het verkeer dat zich al
op de weg bevindt. Hun fietsgedrag kan grillig zijn, dus zorg ervoor dat u hen voldoende ruimte geeft
als u inhaalt.

Regelmatige rfietsers fietsen zo’n 16-24 km/u. Ze kunnen
op ‘stads’-fietsen rijden die zodanig gebouwd zijn dat
de fietser wat rechter op zit. Ze dragen opvallende
veiligheidskleding of gewone kleding.
Zij passeren een rij wachtende auto’s vaker aan de
binnenkant om vooraan proberen te komen.
Zij fietsen vaak ongeveer een halve meter van de
stoeprand, wat hen de ruimte geeft om gaten of andere
problemen in het wegdek te vermijden.
Bij het passeren van stilstaande voertuigen kan die
afstand zelfs nog groter zijn omdat plotseling openende
portieren een aanzienlijk gevaar voor fietsers zijn.

Ervaren fietsers zullen proberen het normale stadsverkeer
bij te houden en fietsen zo’n 32 km/u of sneller. Zij fietsen
meestal langere afstanden, 10 km of meer. Verwacht dat
ervaren fietsers in veel gevallen in het midden van de
rijstrook blijven, met name als de weg te nauw is om veilig
in te halen. Het is waarschijnlijker dat zij een rij wachtende
auto’s aan de buitenkant inhalen – hierdoor zijn ze beter
zichtbaar voor ander verkeer als ze het knooppunt
oversteken. Ze dragen vaker specifieke fietskleding en
fietsen op ‘race’-fietsen. Ze zijn besluitvaardiger en maken
gebruik van ruimtes in verkeer en nemen voorrang –
verwacht niet dat zij voorrang zullen verlenen vanwege het
enkele feit dat ze kleiner zijn!

De beschrijvingen zijn verstrekt door de
Cyclists’ Touring Club (CTC),
de nationale fietsersorganisatie, in
samenwerking met de London
Cycling Campaign (LCC)
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Principes voor het
veilig delen van de
straten in Londen
Wees u bewust van fietsers
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• Verwacht meer fietsers dan u om uw vrachtwagen heen kunt zien
• Controleer herhaalde malen al uw spiegels voordat u wegrijdt,
manoeuvreert en stopt
• Houdt er rekening mee dat fietsers wankel kunnen lijken wanneer
ze gaten in de weg en riooldeksels vermijden en de zijwind
van grotere voertuigen proberen op te vangen

Verantwoordelijkheid nemen
• Geef fietsers zoveel mogelijk ruimte
• Ga niet in fietsopstelstroken bij verkeerslichten staan
• Maak oogcontact met fietsers zodat ze u zien
• Ga er niet van uit dat een fietser u heeft gehoord. De fietser kan doof
of hardhorend zijn, of via een oortelefoon naar muziek luisteren.
• Geef altijd voorrang aan voetgangers/kinderen die met het oversteken
van de weg zijn begonnen, ze kunnen doof of hardhorend zijn, of een
oortelefoon dragen.

Uw omgeving
• Vergeet niet dat de omvang van uw vrachtwagen betekent dat een
fietser, een gemotoriseerde tweewieler of een voetganger zelfs bij
een geringe aanrijding er slechter aan toe is.

7. 5 T

• Zorg ervoor dat uw voertuig veiligheidsspiegels, Belgische bumpers en
zijsensors heeft om uw zichtbaarheid te maximaliseren en te helpen bij het
waarnemen van fietsers.
• Houd altijd controle en gebruik tijdens het rijden nooit een mobiele telefoon
of burgerbandradio
• Plan uw manoeuvres en geef fietsers voldoende ruimte en tijd, met name als
u linksaf slaat en op rotondes
• Laat u door een veiligheidsmedewerker helpen bij het achteruitrijden of
moeilijke manoeuvres.
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Aanrijdingen
met kwetsbare
weggebruikers
Fietsers & aanrijdingen
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Er zijn zes veel voorkomende soorten aanrijdingen tussen
fietsers en vrachtwagens, en deze hebben de meeste
dodelijke slachtoffers onder fietsers tot gevolg.
• Vrachtwagen die linksaf slaat en de fietser niet ziet
• Vrachtwagenchauffeur opent het cabineportier en raakt
een passerende fietser
• Vrachtwagen haalt een fietser in
• Vrachtwagen die rechtsaf slaat en een fietser niet ziet
• Vrachtwagen is te dichtbij en rijdt tegen een fietser aan
• Vrachtwagen ziet niet dat de fietser de weg oprijdt

Let vooral op het volgende:

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een fietser,
is het altijd de fietser die gewond raakt of om het leven
komt. Professionele chauffeurs hebben een specifieke
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen aanrijdingen of
bijna-aanrijdingen met fietsers te allen tijde te voorkomen
(zie: ‘Oorzaken van aanrijdingen’ in dit informatiepakket)

1. Nelle vicinanze di scuole e scuole materne nell’orario di
accompagnamento e uscita dei bambini

Andere kwetsbare weggebruikers
Vrachtwagenchauffeurs van Crossrail moeten extra
voorzichtig zijn als ze de weg met motorfietsen,
gemotoriseerde rolstoelen, scootmobielen en voetgangers,
kinderen en personen met een handicap delen.

2. I disabili che utilizzano carrozzine motorizzate o scooter
potrebbero non avervi visto o sentito se sopraggiungete
da dietro
3. Stare sempre molto attenti ai bambini che possono
arrivare in strada correndo quando escono da scuola o
scendono da autobus, scuolabus o auto
4. Dare la precedenza ai pedoni se iniziano ad attraversare la
strada nella quale state svoltando, in particolare se sono
accompagnati da bambini piccoli
5. Stare sempre molto attenti e verificare la presenza di
veicoli motorizzati a due ruote agli incroci poiché essi
possono comparire all’improvviso quando effettuano un
sorpasso
6. Osservare avvertimenti e segnaletica nelle vicinanze
di scuole, case di riposo, ospedali e ambulatori medici
– indicano la probabile presenza di utenti della strada
vulnerabili e la necessità di prestare maggiore attenzione
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Oorzaken van
aanrijdingen met
kwetsbare weggebruikers
PORTIERS OPENEN

FIETSER RIJDT DE WEG OP

Kijk altijd in de spiegels voor u
het portier van de cabine opent

Kijk uit voor fietsers die de weg
op rijden!

Vrachtwagenchauffeur opent
portier terwijl een fietser nadert

Fietser rijdt van het voetpad af
op het pad van de vrachtwagen

TE DICHTBIJ

Crossing the Capital
Connecting the UK

Deze zes soorten
aanrijdingen
vormen bijna
de helft van alle
fatale aanrijdingen
tussen fietsers en
vrachtwagens

LINKS AFSLAAN

Houd afstand!

Controleer blinde hoeken controleer
opnieuw alvorens te draaien

Vrachtwagenchauffeur rijdt vooruit
of achteruit op een fietser

Vrachtwagen die links afslaat
ziet fietser aan de linkerkant niet
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Oorzaken van
aanrijdingen met
kwetsbare weggebruikers
RECHTS INHALEN

RECHTS INHALEN

Vrachtwagenchauffeur geeft
fietser te weinig ruimte!

Vrachtwagenchauffeur ziet
fietser niet en draait op het
pad van de fietser!

Vrachtwagenchauffeur laat te
weinig ruimte voor fietser over

Crossing the Capital
Connecting the UK

Aanrijdingen
vervolg

Vrachtwagenchauffeur ziet fietser niet
en draait op het pad van de fietser

Vergeet niet dat de Britse
Highway Code voorschrijft dat u
altijd extra voorzichtig moet zijn
als u de weg deelt met kwetsbare
weggebruikers - regels 162 tot 183
en 204 tot 218 zijn van toepassing!
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Welzijn van
de chauffeur
Blijf fit
• Zorg ervoor dat uw stoel goed is ingesteld rijd met
een goede lichaamshouding
• Volg altijd de juiste manuele hanteringsprocedures
• Pas de ventilatie aan bij langzaam of stilstaand verkeer
• Eet verstandig, drink volop water
• Doe vaak kleine oefeningen

Vermijd vermoeidheid
Crossing the Capital
• Vermoeidheid is een grote Connecting
oorzaak van
the UK
verkeersongevallen
• Vermoeidheid veroorzaakt door
slaapgebrek
• Vermoeidheid veroorzaakt door
onregelmatige slaappatronen
• Slaapstoornissen zoals obstructieve
slaapapneu dienen behandeld te worden
• Gevaarlijke tijdstippen 02.00 – 06.00 uur en
14.00 – 16.00 uur (met name na eten)

Zorg voor een uitgebalanceerd
voedingspatroon
• Eet gebalanceerd maar gevarieerd
• Eet “risico”-voeding in geringe mate
• Langzaam vrijkomende koolhydraten in plaats van
snel werkende suikers
• Eet vezels om constipatie te voorkomen
• Eet vijf porties fruit en groente per dag
• Zorg voor voldoende vloeistofopname
• Zeg gewoon “nee” tegen grote porties!

Condizioni di salute generali
Als u symptomen of een aandoening krijgt waardoor
uw vermogen om veilig te rijden beïnvloed zou
kunnen worden, dient u uw werknemer en de DVLA
(Britse CBR) hiervan op de hoogte te stellen en uw
huisarts te raadplegen.
• Epilepsie
• Diabetes
• Afnemend gezichtsvermogen
• Obstructieve slaapapneu
• Andere medische aandoeningen
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Gebruik van mobiele
telefoons en
Burgerbandradio’s
Het beleid van Crossrail is dat mobiele telefoons
niet tijdens het besturen van een voertuig, en
met name zware vrachtwagens, mogen worden
gebruikt. Dit geldt ook voor het gebruik van een
handsfree-apparaat of bluetooth-hoofdtelefoon
om te telefoneren.

Het beleid van Crossrails is dat
burgerbandradio’s en handheld-zenders
tijdens het besturen van zware vrachtwagens
niet gebruikt mogen worden.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Richt u te allen
tijde op het rijden
omdat u al uw
concentratie nodig
heeft als u de
straten van Londen
met kwetsbare
weggebruikers
deelt!
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Alcohol en het
beleid van Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail hanteert een ‘nultolerantiebeleid’ ten aanzienConnecting
van alcoholthe UK
Dit beleid geldt voor alle medewerkers, consultants, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers,
contractanten, derden en alle chauffeurs van vracht- en commerciële voertuigen die op de
locaties van Crossrail werken of daaraan of van daaruit leveren!
Crossroads Ltd. hanteert een nulbeleid, maar sommige
personen kunnen tot 5 microgram alcohol in 100ml adem
opwekken. Als een persoon een meting van meer dan 5
microgram alcohol per 100ml adem heeft en minder dan
13 microgram alcohol per 100ml adem, kan dit aangeven
dat alcohol aanwezig is. Na een positieve ademtest (13
microgram per 100ml adem of meer) en bevestiging
van een tweede test, dient de persoon op non-actief te
worden gesteld en een disciplinaire procedure te
worden gestart.
De effecten van zwaar drinken kunnen vele
uren in het lichaam achterblijven, dus ‘de
ochtend na de vorige nacht’ kan tot ver in
de werkdag duren.

Hoeveel kan ik drinken en onder
de limiet blijven?
Er is geen waterdichte manier om te drinken en
onder de limiet te blijven. De hoeveelheid die u
boven de limiet brengt, varieert per person. Het
hangt af van:
• Uw gewicht
• Uw geslacht (mannen verwerken alcohol sneller
dan vrouwen)
• Uw metabolisme
• Uw huidige stressniveaus
• Of u onlangs gegeten heeft
• Leeftijd (jongere mensen verwerken
alcohol langzamer)
Pas op voor wat u drinkt!

2.3

eenheden

1 pint 4% bier

3

eenheden

1 pint 5,2% pils

3.4

eenheden

1 pint 6% cider

2

eenheden

1 groot glas (250ml)
12% wijn

2

2

9

eenheden

eenheden

eenheden

1 dubbele
gin & tonic

1 dubbele
(50ml) wodka

1 fles
12% wijn
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Drugs en het
beleid van Crossrail
Crossrail hanteert een ‘nultolerantiebeleid’ ten
aanzien van drugs en illegale middelen
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Dit beleid geldt voor alle medewerkers, consultants, uitzendkrachten, tijdelijke
medewerkers, contractanten, derden en alle chauffeurs van vracht- en commerciële
voertuigen die in de locaties van Crossrail werken of daaraan of van daaruit leveren!

Crossrail Ltd. hanteert een nulbeleid, wat in de praktijk
betekent dat u op en buiten de werklocatie geen
drugs en illegale stoffen mag misbruiken, bezitten,
consumeren, bewaren (behalve middelen die zijn
voorgeschreven en die zonder recept verkrijgbaar zijn),
kopen of verkopen. Indien dergelijke incidenten op de
werklocatie plaatsvinden, wordt dit onderzocht en aan
de politie gemeld.
De effecten van het gebruik van drugs en illegale
middelen kan vele weken in het lichaam blijven en
derhalve kan ‘de ochtend na de vorige nacht’ veel langer
duren dan u denkt!

Als u bij een verkeersongeval betrokken
bent, vraagt de politie u een blaasproef te
doen en een bloedmonster te verstrekken
om het alcohol-niveau in uw lichaam te
controleren. De politie gebruikt bovendien
zogenaamde Field Impairment Tests om
te zien of uw vermogen om te rijden door
drugs is beïnvloed.
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Opzettelijk
veroorzaakte
aanrijdingen
Opzettelijk veroorzaakte aanrijdingen
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Chauffeurs van Crossrail dienen er rekening mee te houden dat binnen het gebied van de snelweg
M25 georganiseerde criminele groepen zich richten op bedrijven die gebruik van wagenparken
maken door opzettelijk aanrijdingen te veroorzaken om hun verzekeringsmaatschappijen te
bedriegen. De Metropolitan Police heeft Operation Catcher in het leven geroepen, bedoeld om in
deze gevallen vast te stellen dat het om een strafbaar feit gaat, de daders te vervolgen en hiermee de
gevallen van dit soort misdrijven te verminderen. Dit soort misdrijf zou ook gebruikt kunnen worden
als onderdeel van een poging om uw voertuig te stelen.

Wat zijn opzettelijke veroorzaakte
aanrijdingen?
• Criminelen gebruiken twee auto’s om een slachtoffer aan te
vallen. Deze auto’s gaan in rustig bewegend verkeer voor uw
voertuig rijden. De eerste auto remt vervolgens hard of maakt
een onverwachte beweging waardoor de tweede auto hard moet
remmen (vaak met gebruik van de handrem) en als gevolg daarvan
botst uw voertuig op deze auto.
• De eerste auto rijdt dan snel weg terwijl de tweede, nu
beschadigde, auto stopt.
• De inzittenden van de tweede auto geven duidelijk de schuld aan
de weggereden auto en sympathiseren met hun slachtoffer - u.
• Er zitten vaak ten minste drie inzittenden in de tweede auto.
• Gegevens van de bestuurden van de tweede auto zijn vaak al
opgeschreven en de verzekerings- en registratie-documenten
bevinden zich in de auto.
• De bestuurder van de tweede auto spreekt Engels, maar de
passagiers mogelijk niet.

Als u denkt
dat u betrokken
bent bij een opzettelijk
veroorzaakt ongeval
is uw eerste actie de
politie te bellen op
0300 123 1212
en te vragen om een
OPERATION
CATCHER
RESPONSE
of bel 999
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Veiligheidsbewustzijn
Veiligheidsrisico’s voor
vrachtwagenchauffeurs zijn o.a.:
• De sleutels in het contact laten als het voertuig niet
wordt gebruikt
• Opslagruimtes die worden gebruikt om tijdelijk
gevaarlijke of waardevolle goederen te bewaren en die
onvoldoende beveiligd zijn
• Een gebrek aan toegangscontrole op gevoelige locaties
waar u parkeert
• Leverings-, route- en schemagegevens die niet zijn
weggeborgen of weggesloten
• Een vreemde of lifter een lift in uw voertuig geven
• Als u gedachteloos een praatje maakt, kunnen mensen
die toegang tot uw voertuig willen meeluisteren naar
gesprekken met vertrouwelijke informatie over routes,
toegang tot locaties en uw ladingen. Een praatje bij het
ontbijt lijkt misschien onschuldig, maar weet u wie er
naar uw gesprek luistert?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Uw lading en voertuig zouden een
doelwit kunnen worden
• Uw voertuig, met de lading, zou als een mobiel wapen
kunnen worden gebruikt aangezien terroristen toegang
zouden kunnen krijgen tot plaatsen die aantrekkelijke
doelwitten vormen
• Een gestolen lading of voertuig zou in de toekomst
voor een aanval kunnen worden gebruikt als u giftige
materialen of chemicaliën vervoert.
• Sommige ladingen die gereed zijn, of worden voorbereid
voor transport, zijn gemakkelijk te vervoeren als ze
gestolen zijn.
• Als u een vrachtwagen of bestelbus met de naam van
het bedrijf erop bestuurt en er wordt van u verwacht dat
u een bepaalde route, of toegangsweg gebruik,
dan valt het voertuig niet op als het door een
terrorist wordt bestuurd!

Blijf altijd alert en als u het
vermoed, meld het.
Vertrouwelijke antiterrorisme hotline
Bel 0800

789 321

Als u doof of hardhorend bent, kunt u een
teksttelefoon gebruiken door 0800 032 4539
te bellen.
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We hebben allen het recht
om elke dag ongedeerd
naar huis te gaan
Wij geloven dat alle
gevaar te voorkomen is
We moeten allen
samenwerken om
dit te bereiken

Belangrijke contactnummers
• V
 oor algemene informatie en beveiliging tijdens
het project.
Crossrail Helpdesk
0345 602 3813

•	Diefstallen van goederen uit voertuigen of
gestolen voertuigen
TruckPol
02476 516 246

• Als u het vermoed, meld het
	Antiterrorisme-afdeling van de
Metropolitan Police
0800 789321

• O
 pzettelijke of beraamde ongevallen.
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999

• W
 elzijn en algemeen gezondheidsadvies
NHS Direct
0845 4647
• A
 ls u het vermoed, meld het
Security Service
0800 111 4645

• A
 dvies over het wegvervoer van
gevaarlijke goederen.
	Ministerie van Transport – Gevaarlijke
Goederen
020 7944 2755 or 0800 111 4645
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