
Rij indien mogelijk de tunnel uit en parkeer uw voertuig 
op de vluchtstrook of vluchthaven, buiten de tunnel.  
Als u de tunnel niet kunt verlaten:

1  Zet uw alarmlichten aan en parkeer uw voertuig zo dicht 
mogelijk langs de tunnelwand (indien mogelijk in een 
pechhaven of op de vluchtstrook). Zet uw motor uit en 
laat uw sleutel in het contact zitten, zodat hulpdiensten 
uw voertuig eventueel kunnen ver plaatsen. 

2  Doe uw veiligheidsvest aan en zorg ervoor dat eventuele 
medepassagiers op een veilige plek staan: langs de 
tunnelwand en zeker 50 meter voorbij de auto.

3  Loop langs de tunnelwand met het verkeer mee naar de 
dichtstbijzijnde noodtelefoon in de hulppost. Let op het 
verkeer en steek niet over!

4  Pak de noodtelefoon op en wacht tot u verbinding heeft. 
Leg de situatie uit en volg de instructies op.

5  Wacht langs de tunnelwand op de hulpdiensten.

File in een tunnel is een ongewone situatie. Het kan 
een teken zijn dat verderop in de tunnel een ongeval is 
gebeurd. Bij file is uw oplettendheid geboden:

1  Zet uw alarmlichten aan en houd afstand tot uw voor-
ganger.

2  Zorg dat u belangrijke instructies kunt ontvangen:
 •  Stem uw radio af op een veelgebruikte FM-frequentie. 
  De meeste tunnels zijn voorzien van een systeem dat 
  bij incidenten instructies via de radio uitzendt. Zet het 
  volume van uw radio zo, dat u de informatie goed kunt 
  verstaan.
 •  Houd de verkeerslichten en bebording in de gaten.

3  Wees u bewust van de omgeving en bepaal waar u zich 
bevindt ten opzichte van de nooduitgang.

4  Zorg ervoor dat uw medepassagiers gereed zijn om 
eventueel na instructie direct het voertuig te verlaten 
(schoenen aan).

Rook of brand in de tunnel betekent direct gevaar. Als u 
rook of brand ziet aan uw eigen voertuig of verderop in 
de tunnel, dan moet u evacueren: 

1  Zet uw alarmlichten aan en houd afstand tot uw voor-
ganger. Probeer nooit achteruit te rijden of uw voertuig 
te keren!

2  Parkeer uw auto zo dicht mogelijk langs de tunnelwand.
3  Zet uw motor uit en laat uw sleutel in het contact zitten, 

zodat hulpdiensten uw voertuig eventueel kunnen ver-
plaatsen.

4  Verlaat uw voertuig samen met uw medepassagiers, het 
liefst met veiligheidsvest aan.

5 Volg de instructies uit de luidsprekers op.
6  Ga naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. De nooduitgang 

kan zich achter u bevinden. 

De Veiligheidsinstructiefolder Tunnels voorziet 
u van instructies, hoe u bij gevaarlijke situaties 
in tunnels moet handelen om uzelf en uw 
medepassagiers in veiligheid te brengen. In een 
tunnel kunt u te maken krijgen met een drietal 
gevaarlijke situaties:

•  Rook of brand

•  Pech of ongeval

•  File
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Deze kaart is in overleg met het CBR ontwikkeld. 

Voor meer informatie zie www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl.
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• Rij de tunnel uit of parkeer zoveel mogelijk rechts.
• Zet de alarmlichten aan en de motor uit. Laat de 
 sleutel in het contact. 
• Trek een veiligheidsvest aan loop langs de tunnel-

wand met het verkeer mee naar naar de nood-
 telefoon. Let op het verkeer en steek niet over!
• Pak de noodtelefoon en vertel de situatie.
• Volg instructies op.
• Wacht langs de tunnelwand op hulp.

• Stem af op de juiste FM-frequentie.
• Let op omroepberichten.
• Let op de omgeving.
• Volg eventuele instructies op.

S.O.S.S.O.S.

• Keer nooit om en rij nooit achteruit.
• Zet de motor uit en laat de sleutel in het contact.
• Verlaat de auto het liefst met veiligheidsvest aan.
•  Verlaat de tunnel via de nooduitgang.
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