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Bij het 2e meetpunt ook te 
hoog? Dan verlagen we de 
snelheid en gaat de tunnel 
dicht.

Automatische hoogtemelding, 
1e meetpunt. Te hoog? Neem 
de eerstvolgende afrit!

Stop en volg instructies 
omroepbericht op!

Voorkom vertraging, check uw hoogte!

Dit informatieblad is ontwikkeld in samenwerking met TLN

Wist u dat...
•   Europese regelgeving voorschrij� dat vracht-

wagens niet hoger mogen zijn dan 4,0 meter?
•   u en al het andere verkeer een vertraging 

oplopen van circa 20 minuten, als een tunnel 
dicht moet omdat uw vrachtwagen te hoog is?

•   dit de maatschappij veel geld kost?
•   u een boete riskeert van 700 tot 900 euro als u 

met een te hoge vrachtwagen een tunnel in rijdt?

Wat u kunt doen
•   meet na het laden altijd de hoogte van uw voertuig.
•   zorg dat er geen lading boven uw vrachtwagen uitsteekt 

en zet dekzeilen goed vast.
•   wilt u met een vrachtwagen hoger dan 4,0 meter de weg op? 

Vraag dan via de Rijksdienst voor het Wegverkeer een 
onthe�ng en een alternatieve route aan.

Jeśli na  2. punkcie pomiarowym 
ciężarówka nadal jest zbyt wysoka, to 
ograniczamy prędkość i zamykamy tunel.

Automatyczne mierzenie wysokości, 
1. punkt pomiarowy. Jeśli ciężarówka 
jest zbyt wysoka, to należy zjechać z 
drogi najbliższym zjazdem!

Zatrzymaj się i postępuj zgodnie z 
instrukcjami  wyświetlonymi na 
tablicy świetlnej! 

Sprawdź wysokość i uniknij opóźnień!

Niniejsze informacje zostały przygotowane we współpracy z Transport Logistiek Nederland (TLN)

Czy wiesz, że...
•   przepisy  unijne  stanowią, że ciężarówki nie mogą 

przekraczać wysokości 4 metrów?
•   Ty i pozostali uczestnicy ruchu drogowego będziecie mieć 

około 20-minutowe opóźnienie, jeżeli tunel zostanie 
zamknięty, ponieważ Twoja ciężarówka jest zbyt wysoka?

•   jest to bardzo kosztowne dla społeczeństwa?
•   ryzykujesz mandat w wysokości od 700 do 900 euro, jeżeli 

wjedziesz do tunelu zbyt wysoką ciężarówką?

Co możesz zrobić?
•   Po załadunku zawsze zmierz wysokość pojazdu.z
•   Upewnij się, że ładunek nie wystaje ponad ciężarówkę i 

dobrze zamocuj plandekę.
•   Czy chcesz poruszać się po drogach ciężarówką, której 

wysokość przekracza 4 metry? Jeśli tak, to zwróć się do 
holenderskiego Urzędu Ruchu Drogowego (Rijksdienst 
voor het Wegverkeer) i poproś o  wydanie zezwolenia 
oraz  o wyznaczenie alternatywnej trasy.
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