
Wat te doen                      in een wegtunnel
bij incidenten

Instructie voor 

GVB buschauffeurs



Het belangrijkste

Blijf op een veilige afstand

van uw voorligger.

Keer nooit en rij nooit

achteruit, tenzij u dit wordt

bevolen.

In de tunnel is er per

mobilofoon geen contact

mogelijk met het CCV.

Gebruik in noodgevallen

altijd de communicatie-

middelen in de hulpposten

in de tunnel (zie de

afbeeldingen achterin).

Vuur en rook in de tunnel

zijn levensgevaarlijk! 

Breng direct de passagiers

en uzélf in veiligheid.

2 Hier zit het gat

Vergeet nooit
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Bij file 

• Zet de alarmlichten aan.

• Houd voldoende afstand met uw voorligger (5 m).

• Zet de motor af als het verkeer stil staat. 

• Blijf in de bus.

Bij pech

of ongeval

• Zet de alarmlichten aan.

• Parkeer zover mogelijk rechts.

• Zet de motor af.

• Informeer de passagiers, vertel wat u gaat doen en verlaat voorzichtig de bus. 

• Roep hulp in. Gebruik daarvoor de alarmtelefoon in de hulppost in de tunnel.

• Volg de instructies op die de tunneloperator geeft via de alarmtelefoon en/of de

omroepinstallatie.

• Wacht in uw bus op hulp.

Piet Heintunnel
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Brand

• Zet onmiddellijk de alarmlichten aan.

Uw voertuig staat in brand

• Rijd zo mogelijk de tunnel uit, volg

aldaar de standaard procedure. 

• Keer nooit en rij nooit achteruit.

• Wanneer u de tunnel niet kunt

uitrijden, parkeer zover mogelijk rechts. 

Een ander voertuig staat in brand

• Blijf op een veilige afstand van uw

voorligger (> 5m).

• Parkeer zover mogelijk rechts.

• Zet de motor af en laat de sleutel in het contact.

• Ontruim de bus en dirigeer de passagiers naar een nooduitgang (zie de

afbeeldingen), tegen de rijrichting in.

• Roep hulp in. Gebruik daarvoor de alarmtelefoon in de hulppost in de tunnel 

(zie de afbeeldingen).

• Volg de instructies op die de tunneloperator geeft via de alarmtelefoon en/of

omroepinstallatie.

• Verleen eerste hulp.
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IJtunnel

Zeeburgertunnel

Breng altijd direct 

de passagiers 

en uzélf

in veiligheid!


