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Samenvatting 

 

Op 10 oktober 2007 vindt om 9:20 uur een aanrijding plaats tussen een 

reizigerstrein en een vrachtwagen op een overweg in Soestduinen. 

Toedracht 

Op 10 oktober 2007 worden in opdracht van de provincie Utrecht werkzaamheden 

verricht aan de Van Weerden Poelmanweg. Deze weg kruist een spoorbaan in de 

plaats Soestduinen (gemeente Soest). Het werk bestaat uit het frezen van de 

bovenlaag van de naastgelegen asfaltfietspaden tot de overweg. Het gefreesde 

asfalt wordt via een transportband in een vrachtwagen gedeponeerd, die voor de 

freesmachine uitrijdt. De vrachtwagen met daarachter de freesmachine werken 

richting de overweg over het fietspad. Bij de overweg wordt gefreesd tot bij de 

overweginstallatie waar het wegdek overgaat in klinkers. De vrachtwagen met 25 

ton asfalt staat voor de freesmachine op de overweg. Als bij nadering van de 

reizigerstrein uit Amersfoort de beveiligingsinstallatie van de overweg wordt 

geactiveerd, trekt de vrachtwagen een stuk op, maar kan de overweg niet 

vrijmaken. De reizigerstrein raakt de vrachtwagen aan de achterzijde en komt na 

een remming 650 meter voorbij de overweg tot stilstand.  

Er zijn geen gewonden. De trein, vrachtauto en overweginstallatie raken 

beschadigd. 

Onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de vraag waarom de vrachtwagen gedeeltelijk op de 

overweg staat. 

Conclusies  

In het bestek staat een fout over de kilometrering, waardoor de overweg, die niet 

binnen het werkgebied hoort er toch binnen valt. Een week voor de uitvoering wordt 

dit ontdekt en wordt tussen de provincie en de hoofdaannemer afgesproken vanaf 

de overweg te werken en de kilometrering in te korten. Van der Lee geeft instructie 

aan de frezers om van de overweg af te frezen en over de aanwijzingen op het 

wegdek. Er wordt toch richting de overweg gewerkt tot voorbij de streep op het 

wegdek. De vrachtwagenchauffeur van Gebr. van der Lee rijdt tot op de overweg, 

terwijl duidelijk is dat deze niet snel vrij gemaakt kan worden.   

 

De inspectie constateert een overtreding van artikel 3 van de spoorwegwet door 

hoofdaannemer Gebr. van der Lee. 

 

De beveiligingsinstallatie van de overweg heeft normaal gefunctioneerd en de 

machinist heeft normaal gehandeld. 
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1 Inleiding 

Het voorval 

Op woensdag 10 oktober 2007 vindt omstreeks 9:20 uur een aanrijding plaats 

tussen een reizigerstrein van NS Reizigers en een met schraapasfalt geladen 

vrachtwagen op de beveiligde overweg Soesterbergsestraat / van Weerden 

Poelmanweg te Soestduinen (gemeente Soest). Er doen zich geen persoonlijke 

ongelukken voor. De trein en de vrachtwagen raken beschadigd. 

Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Waarom staat de vrachtwagen gedeeltelijk op de overweg? 

Taken van de Inspectie 

De Inspectie Leefomgeving en Transport doet als toezichthouder op de 

spoorwegveiligheid onderzoek naar ongevallen op het openbare spoorwegnet. 

Wettelijk is deze taak vastgelegd in artikel 66 van de Spoorwegwet. 

 

Een van de taken van de Inspectie is om vast te stellen in hoeverre de partijen die 

bij het ongeval betrokken zijn, de Spoorwegwet en onderliggende regelgeving 

hebben nageleefd. De resultaten van onderzoeken dienen om de samenleving te 

informeren, analyses te verrichten en als leerpunten voor de partijen die op het 

spoor actief zijn. Ook kunnen de resultaten van onderzoeken de basis leveren voor 

keuzen in een inspectieprogramma en (repressieve) interventies. 

 

Zowel overwegveiligheid als reizigersveiligheid zijn thema’s die in de Tweede 

Kadernota Railveiligheid worden genoemd. Een aanrijding tussen het railverkeer en 

het wegverkeer brengt grote risico’s mee voor weggebruikers en de treinreizigers.  

De ernst van deze aanrijding tussen een trein met een snelheid van 130 km/uur en 

een zware vrachtwagen rechtvaardigt een onderzoek door de Inspectie.  

Wet- en regelgeving   

Betreffende het onderzochte voorval is de volgende wet- en regelgeving van kracht:  

 Spoorwegwet en onderliggende regelgeving. 

 Wegenverkeerswet. 

 Arbeidsomstandighedenwet. 

 CROW-richtlijnen. 

Hoe is dit rapport opgebouwd? 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 leest u wat de aanleiding voor dit onderzoek is geweest (het 

voorval, de gebeurtenis). 

 In hoofdstuk 3 beschrijven we de naar aanleiding van het voorval ingestelde 

onderzoeken. 

 In hoofdstuk 4 besluiten we dit rapport met onze conclusies. 

 In de bijlagen treft u dan nog aan: een lijst van afkortingen en gebruikte termen, 

geraadpleegde bronnen en afbeeldingen. 
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2 Het voorval 

In dit hoofdstuk leest u wat precies de aanleiding voor dit onderzoek is geweest (het 

voorval, de gebeurtenis). We beschrijven achtereenvolgens waar het voorval heeft 

plaatsgevonden, welke treinen, personeelsleden en systemen erbij betrokken zijn, 

hoe het voorval verloopt, hoe het is afgehandeld en wat de gevolgen zijn.  

2.1 Locatie 

De aanrijding vindt plaats op de overweg Soesterbergsestraat / van Weerden 

Poelmanweg in Soestduinen (gemeente Soest). De overweg ligt op een dubbelsporig 

baanvak Utrecht – Amersfoort ter hoogte van km 15.8. Het baanvak Utrecht – 

Amersfoort is aangewezen als hoofdspoorweg in het Besluit aanwijzing 

hoofdspoorwegen. De baanvaksnelheid is 130 km/h. De overweg is beveiligd en 

kruist de provinciale weg (N 413) die een verbinding vormt tussen Soesterberg en 

Soest. De beveiliging van de overweg bestaat uit automatische halve 

overwegbomen (AHOB). Aan beide zijden van de autorijbanen zijn fietspaden. 

 

Afbeelding 1 

In de cirkel de locatie van het voorval op baanvak Amersfoort - Utrecht. 

 

Afbeelding 2 

Schematische weergave van de overweg en de N413. De aanrijding gebeurt op de plaats waar de 

spoorbaan kruist met het onderste fietspad.  
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2.2 Betrokken voertuigen en personeel 

Bij het voorval zijn de volgende treinen, personeelsleden en systemen betrokken: 

De vrachtwagen 

Voor de werkzaamheden zijn meerdere vrachtwagens met chauffeurs nodig. De 

betrokken vrachtwagen was de derde die op het fietspad werd ingezet. De 

vrachtwagen wordt gereden door een chauffeur van  Gebr. van der Lee. De 

vrachtwagen vangt het asfaltschraapsel op dat vrijkomt bij freeswerkzaamheden op 

het fietspad langs de Van Weerden Poelmanweg te Soestduinen. Op de vrachtwagen 

zit een laadbak met een maximale laadcapaciteit van 25 m3 of 35 ton. 

Er wordt met de chauffeur, die van Poolse afkomst is, in het Engels 

gecommuniceerd.  

De freesmachine 

De freesmachine  is van een onderaannemer Th. C van der Steen & zn. Personeel 

van deze onderaannemer bedient en begeleidt de machine. De bedienaar en de 

begeleider spreken onderling Nederlands. 

 

Trein 2826 

Reizigerstrein 2826 van NS Reizigers is een intercity met reizigers, die rijdt van 

Amersfoort Schothorst via Utrecht naar Rotterdam Centraal. De trein bestaat uit 3 

treinstellen (4248 + 4057 + 4069) intercitymaterieel (ICM/koploper) met 

respectievelijk 4, 3 en 3 rijtuigen. De trein wordt gereden door een volledig 

bevoegde machinist van NS Reizigers. 

ProRail 

ProRail is de beheerder van het spoor. De treindienstleider te Amersfoort van ProRail 

Verkeersleiding is verantwoordelijk voor de rijweginstelling van de reizigerstrein. 

2.3 Toedracht 

 

De beschrijving van de toedracht is gebaseerd op de bevindingen van het 

onderzoeksteam en verklaringen. 

 

Op woensdagochtend 10 oktober 2007 zijn er wegwerkzaamheden, zogenaamde 

freeswerkzaamheden, op het fietspad langs de Van Weerden Poelmanweg te 

Soestduinen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie 

Utrecht. De aanwezige werkploeg maakt gebruik van een freesmachine en een 

vrachtwagen met een laadbak. Op deze vrachtwagen wordt het gefreesde asfalt 

door de freesmachine gestort door middel van een transportband die vanaf de 

freesmachine tot boven de laadbak van de vrachtwagen reikt. 
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Afbeelding 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een freesmachine Wirtgen W1500 met transportband. Tijdens het frezen rijdt de machine met de 

transportband voorop. 

 

De vrachtwagen rijdt voor de freesmachine uit in de richting van de overweg. Het 

fietspad wordt tot vlakbij de overweg gefreesd. De vrachtwagen staat op de 

overweg stil, als trein 2826 vanuit de richting Amersfoort nadert en de 

overweginstallatie wordt geactiveerd. (zie afbeelding 4).  

 

Afbeelding 4 

Schematische weergave van de situatie voorafgaande aan het voorval.  

 

De chauffeur van de vrachtwagen kan niet achteruit rijden, omdat de freesmachine 

op het fietspad staat. De chauffeur rijdt vooruit en stopt net over de overweg. Op 

dat moment passeert de trein met ongeveer 130 km/u. De machinist van de trein 

ziet de aanrijding niet aankomen. De vrachtwagen, die niet geheel vrij van het 

spoor staat, wordt door de trein aangereden. De treinmachinist remt en de trein 

komt 650 meter voorbij de overweg tot stilstand. 

2.4 Wie heeft wat gedaan na het voorval 

Wanneer de trein stil staat neemt de machinist contact op met de treindienstleider. 

De machinist ziet dat de rechterzijde van de cabine is beschadigd. De machinist kan 

de cabine niet verlaten doordat de deur vanaf de balkonzijde is geblokkeerd. De 

hoofdconducteur en een andere medewerker van NS Reizigers halen de panelen die 

de deur barricaderen weg waarna de machinist zelfstandig de cabine kan verlaten. 

De omstandigheden op de plaats van het ongeval worden veiliggesteld door de 

RegioPolitie en het KLPD/Dienst Spoorwegpolitie/VSR. De leiding op de plaats van 

het ongeval is in handen van een Algemeen Leider van ProRail. De inspecteurs Rail 

van IVW1 gaan ter plaatse. Vluchtige gegevens worden vastgelegd. De ritregistratie 

van de trein is veiliggesteld. Verder zijn contacten gelegd met de provincie Utrecht. 

Naast het KLPD en de inspectie wordt onderzoek ter plaatse uitgevoerd door ProRail 

 
1 Inspectie Verkeer en Waterstaat zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport  ten tijde van het voorval heette. 
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/ Strukton Railinfra en NS Reizigers. NS Reizigers laat zich ondersteunen door 

NedTrain en Lloyd’s Rail. Een functietest van de overweg wordt in het bijzijn van de 

inspectie uitgevoerd. De overweg heeft juist gefunctioneerd.  

De freeswerkzaamheden op hetzelfde fietspad en het fietspad aan de andere zijde 

van de rijbaan worden na de afhandeling van het voorval voortgezet, waarbij de 

werkrichting vanaf de overweg is en een andere vrachtwagen wordt ingezet. 

 

 

 

2.5 Wat waren de gevolgen van het voorval 

De vrachtwagen is op het moment van de aanrijding beladen met ongeveer 25 ton 

asfalt. Door de aanrijding raken het voorste treinstel van de trein en de 

vrachtwagen aan de achterzijde zwaar beschadigd (zie bijlage D). Ook de overweg 

raakt beschadigd. De trein van het type ICM is voorzien van een zogenaamde 

doorloopkop. Onderdelen daarvan slaan door de aanrijding naar binnen en komen 

op het voorste in-/uitstapbalkon terecht. Er bevinden zich geen reizigers op het 

voorste balkon. Er vallen geen slachtoffers.  
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3 Ingestelde onderzoeken 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe te werk is gegaan bij het onderzoek naar de 

oorzaken van het voorval en wat de onderzoeksresultaten per onderzoeksvraag zijn.  

 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: 

Waarom staat de vrachtwagen bij de overweg binnen het profiel van vrije ruimte? 

 

Deze centrale onderzoeksvraag is achtereenvolgens onderverdeeld in de volgende 

deelvragen die in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt: 

 Hoe is het voorbereiden van de werkzaamheden georganiseerd? 

 Wat is er in de voorbereiding over de overweg afgesproken? 

 Welke afwijkingen zijn er ten opzichte van de afspraken? 

 

3.1 Hoe is het voorbereiden van de werkzaamheden georganiseerd? 

Doel van het onderzoek:  

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de taken en verantwoordelijkheden 

van de verschillende partijen bij de voorbereiding van de werkzaamheden. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd:  

 Er zijn vragen door de provincie en hoofdaannemer Gebr. van der Lee beantwoord. 

De opzichter van de provincie en de werkvoorbereider van de hoofdaannemer zijn 

geïnterviewd. 

Onderzoek: 

De provincie voert de directie over het project en maakt het bestek dat 32 locaties 

omvat en waarvan de locatie Van Weerden Poelmanweg deel uitmaakt. De 

werkzaamheden uit het bestek bestaan uit onderhoud van asfaltverhardingen op 

provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden in de provincie Utrecht. Een 

opzichter, een kantonnier en een werkvoorbereider van de provincie zijn onder meer 

bij het project betrokken. De taken van de opzichter van de provincie hebben 

betrekking op de (technische) werkzaamheden. Hij houdt zich bezig met het 

begeleiden van de kantonniers, de inspecteurs en de onderhoudsmedewerkers van 

de provincie. Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering volgens het 

bestek. Hij controleert of de aannemer datgene levert wat in het bestek is 

voorgeschreven. De taken van de kantonnier van de provincie hebben betrekking op 

verkeerstechnische zaken die onder meer voortvloeien uit CROW-richtlijnen (zie 

bijlage B). De werkvoorbereider van de provincie maakt na overleg met de directie 

en de opzichter het bestek. Nadat het bestek intern is getoetst en door de directie is 

goedgekeurd, is het aangemeld voor aanbesteding. Na publicatie in het blad Cobouw 

is de uitvoering gegund aan hoofdaannemer Gebr. van der Lee. 

 

De hoofdaannemer heeft een planning ingediend bij de provincie. Op basis van de 

planning en een V&G-plan is een werkplan voor de werkzaamheden opgesteld. Het 

V&G-plan is door de provincie gecontroleerd. 

De hoofdaannemer levert een werkvoorbereider, een administratief medewerker en 

een hoofduitvoerder. De chauffeur van de vrachtwagen is van Gebr. Van der Lee. 

Voor de freeswerkzaamheden huurt de hoofdaannemer onderaannemer Th. C van 
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der Steen & zn in. Deze levert een freesmachine met een freesmachinebedienaar en 

een begeleider van de freesmachine. 

 

Onderzoeksresultaten: 

 De provincie Utrecht is opdrachtgever van de werkzaamheden. 

 De opzichter van de provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de 

uitvoering van het bestek dat door de provincie is gemaakt. 

 De werkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd door hoofdaannemer Gebr. van 

der Lee. 

 Gebr. van der Lee  levert de chauffeur van de vrachtwagen en huurt 

onderaannemer Th. C van der Steen & zn in  voor de freeswerkzaamheden. 

 Het bestek omvat 32 locaties. De werkzaamheden aan de Van Weerden 

Poelmanweg is daar één van. 

 

3.2 Wat is er in de voorbereiding over de overweg afgesproken? 

Doel van het onderzoek:  

Doel van het onderzoek is na te gaan hoe eventuele risico’s van werken bij de 

spoorwegovergang in de voorbereiding zijn verwerkt en gecommuniceerd. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd:  

Er zijn vragen door de provincie en de hoofdaannemer beantwoord.  De opzichter 

van de provincie en de werkvoorbereider van  Gebr. van der Lee zijn geïnterviewd. 

Onderzoek: 

De opzichter van de provincie geeft aan dat het bestek onder tijdsdruk  in circa 

twee2 maanden tijd door de provincie is gemaakt en uitbesteed. Dit duurt normaal 

ongeveer vier maanden. De werkzaamheden aan het fietspad maken deel uit van 

een groter geheel aan werkzaamheden aan de Van Weerden Poelmanweg (N413). 

De opdrachtgever (provincie Utrecht) geeft normaal aan of er bijzondere objecten 

zoals overwegen in het werk aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling van de provincie 

om binnen de invloedssfeer van de overweg te werken en daarom is de overweg 

niet in het bestek opgenomen. Er is in het bestek vastgelegd dat tot een bepaalde 

kilometrering zal worden gewerkt. Op het autowegdek is met een groene markering 

aangegeven aan welk weggedeelte niet wordt gewerkt. Deze groene lijnen lopen 

van een plaats ruim voor de overweg tot de overweg3. Voor de naastliggende 

fietspaden is in het bestek opgenomen dat er zal worden gewerkt tot de plaats waar 

het asfalt overgaat in klinkers. Hierbij wordt de groene markering van het 

autowegdek deels gepasseerd. 

 

Het door de provincie gemaakte Veiligheid- & Gezondheidsplan met bijbehorende 

Risicoanalyse bevat geen gegevens over de overweg, omdat het niet de bedoeling is 

dat er nabij de overweg wordt gewerkt. Op de eerste bouwvergadering, waarbij de 

provincie de voorzitter is en de agenda bepaalt, is dan ook over de overweg niet 

gesproken. De kilometrering in het bestek is niet correct, waardoor het werk toch 

binnen de invloedssfeer van de overweg valt. Dit is op de bouwvergadering niet 

geconstateerd. 

 
2 Tijdens de verificatie geeft een collega van de opzichter aan dat het circa drie maanden was en dat er geen sprake 

was van tijdsdruk. 
3 Zie bijlage E afbeelding E4. 



 

 

Aanrijding op overweg Soestduinen 

Pagina 13 van 25 

 

Begin oktober 2007 constateert de werkvoorbereider van de hoofdaannemer dat een 

spoorbaan de te frezen en asfalteren weg gelijkvloers kruist. Hij attendeert de 

hoofduitvoerder van de hoofdaannemer en deze de opzichter van de provincie op de 

aanwezigheid van een overweg en op mogelijke problemen voor de 

werkzaamheden. De hoofduitvoerder en de opzichter gaan ter plaatse. Ze spreken 

af het werkgebied bij de overweg met ca. 25 meter in te korten en van de overweg 

af te werken. De opzichter markeert op ± 25 meter voor de plaats waar het asfalt 

overgaat in klinkers door middel van een streep op het fietspad de nieuwe plek van 

waar het asfalt gefreesd moet worden. Hij spreekt mondeling met de 

hoofduitvoerder af dat de werkrichting van de overweg af wordt. Hierdoor blijven de 

werkzaamheden buiten de invloedssfeer van de overweg. De hoofduitvoerder van 

Gebr. van der Lee geeft de gemaakte afspraken direct telefonisch door aan  

onderaannemer Van der Steen4. ProRail, de beheerder van het spoor, is niet van de 

werkzaamheden nabij van de overweg in kennis gesteld. In verband met de grote 

afstand tussen overweg en het werkgebied is dit ook niet verplicht5. ProRail hoeft 

niet van werkzaamheden bij een overweg in kennis te worden gesteld als het buiten 

de grenzen van artikel 20 Spoorwegwet gewerkt wordt. 

De werkzaamheden zijn afgeschermd van de weggebruikers volgens de CROW 

richtlijnen. Deze richtlijnen beschrijven maatregelen en voorzieningen bij werken in 

uitvoering en zijn daarom gericht op de volgende gelijkwaardige belangen: 

 realiseren van goede arbeidsomstandigheden (m.n. veilig werken voor 

wegwerkers). 

 bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers tijdens 

werkzaamheden. 

 het beperken van verkeershinder en het zo veel mogelijk voorkomen van 

congestie. 

Onderzoeksresultaten: 

 Het Veiligheid- & Gezondheidsplan met bijbehorende Risicoanalyse van 

hoofdaannemer Gebr. van der Lee bevat geen gegevens over de overweg, omdat 

het niet de bedoeling is dat er binnen de invloedssfeer van de overweg wordt 

gewerkt. 

 Het bestek is in de helft van de normale tijd in ongeveer 2 maanden gemaakt. 

 Het bestek van de provincie bevat een onjuiste kilometrering waardoor de 

overweg binnen het werkgebied valt. 

 Ruim een week voor de aanrijding wordt de aanwezigheid van de overweg 

geconstateerd. In overleg tussen provincie en hoofdaannemer Gebr. van der Lee 

wordt het werkgebied bij de overweg 25 meter ingekort door een nieuwe streep 

op het wegdek en is afgesproken vanaf de overweg te werken. De 

hoofduitvoerder van Van der Lee licht Gebr. van der Steen hierover in. 

 ProRail hoeft niet van werkzaamheden in kennis te worden gesteld als het buiten 

de grenzen van artikel 20 Spoorwegwet gewerkt wordt. 

3.3 Welke afwijkingen zijn er ten opzichte van de afspraken? 

Doel van het onderzoek:  

Het doel is helder te krijgen welke handelingen van betrokkenen hebben 

bijgedragen aan het ontstaan van het voorval. 

 
4 Volgens de hoofduitvoerder van Van der Lee is de bedrijfsleider van onderaannemer Th. C. van der Steen en ook 

diens uitvoerder ingelicht. 
5 Zie Spoorwegwet artikel 19 t/m 22 in bijlage B. 
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Hoe is het onderzoek uitgevoerd:  

 Er zijn vragen door de provincie en de hoofdaannemer beantwoord. De opzichter 

van de provincie en de werkvoorbereider van de hoofdaannemer zijn geïnterviewd.

  

Onderzoek:  

De werkzaamheden in het bestek die meerdere locaties omvatten vinden continue 

plaats, waarbij verschillende ploegen overdag en ’s nachts werken.  

 

De provincie en de hoofdaannemer houden met tussenpozen toezicht tijdens de 

dag- en nachtwerkzaamheden op de 32 locaties. Daarbij controleren de uitvoerders 

van hoofdaannemer Gebr. van der Lee en opzichters van de provincie gedurende 

hun dienst op meerdere locaties. Op 10 oktober 2007 is de opzichter van de 

provincie eerst op andere locaties aanwezig. Na een melding van een aanrijding op 

een overweg gaat hij naar deze locatie. 

 

De hoofdaannemer laat de avond voor aanvang van de werkzaamheden op het 

fietspad afzethekken plaatsen aan beide zijden van het werkgebied en bij de 

overweg. ’s Morgens op woensdag 10 oktober worden verkeersregelaars ingezet om 

fietsers ruim voor de overweg naar de andere kant van de weg langs de 

werkzaamheden te dirigeren. 

 

De bedienaar en de begeleider van onderaannemer Th. C van der Steen & zn zijn 

met hun freesmachine ruim op tijd op de werkplek aanwezig.  Als de uitvoerder van 

de hoofdaannemer aankomt, staat de freesmachine niet bij de overweg maar aan de 

andere kant van de werkplek voor een werkrichting naar de overweg toe. Een 

fietspad moet twee keer gefreesd worden om de volledige breedte te halen. De 

bedienaar en de begeleider geven aan bij voorkeur in twee richtingen (heen en 

terug) te frezen , omdat het werk dan eenvoudiger is uit te voeren (zie bijlage C).  

De uitvoerder maakt de bedienaars van de freesmachine erop attent dat dit niet de 

afspraak6 is en instrueert ze over wat en hoe diep gefreesd moet worden. De 

uitvoerder zegt dat dit alleen mag wanneer men zich aan de door Van der Lee 

uitgelegde manier7 van werken houdt. Hierna vertrekt de uitvoerder.  

De frezers kiezen voor werken naar de overweg toe. De bestuurder van de 

freesmachine communiceert met de vrachtwagenchauffeur, die voor de 

freesmachine rijdt, door middel van claxonsignalen, als teken te rijden of te 

stoppen, zodat het asfalt goed over de laadbak wordt verdeeld. Bij de overweg 

aangekomen kan de vrachtwagen8 verder rijden, omdat er geen afzethek9 op het 

fietspad staat. De chauffeur rijdt verder tussen de nauwe opening van het vaste 

overweghekwerk (zie foto’s bijlage D). Op deze wijze wordt ook de laatste 25 meter 

asfalt tot de klinkerbestrating gefreesd. Hierbij wordt de streep op het fietswegdek 

gepasseerd. De vrachtwagen staat stil op de overweg, wanneer de 

overweginstallatie in werking treedt. De chauffeur rijdt eerst achteruit tegen de 

overwegboom, maar kan niet verder omdat de freesmachine op het fietspad staat.  

Hij rijdt vervolgens vooruit over de overweg. De vrachtwagen rijdt aan beide zijden 

de overwegboom eraf en loopt ± 10 meter verder aan de overzijde vast tussen de 

 
6 Afspraak die tussen de provincie en hoofdaannemer Gebr. van der Lee is gemaakt en aan onderaannemer Van de 

Steen telefonisch is doorgegeven. 
7 Volgens Van der Lee is uitgelegd dat men niet voorbij de streep, die op het fietspad gezet is, mag komen richting 

de spoorwegovergang en zich aan de freesrichting moet houden die door middel van strepen op het fietspad zijn 

gezet.  
8 Inmiddels zijn er al volle vrachtwagens afgevoerd. 
9 Wie dit hek heeft weggehaald is niet bekend. 
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afzethekken. De vrachtwagen staat met de rechter achterzijde niet vrij van het 

spoor (zie afbeelding 5). 

 

Afbeelding 5 

Situatie op het moment van de aanrijding. 

 

De intercity uit Amersfoort nadert met de baanvaksnelheid van 130 km/h. Ter 

hoogte van de overweg Soesterbergsestraat  / van Weerden Poelmanweg neemt de 

machinist plotseling iets groots en grijs waar aan de rechterzijde van het spoor, 

meteen gevolgd door een harde klap. De machinist zet direct een snelremming in, 

plaatst een alarmoproep en ontsteekt het gevaarsein. 

 

 

 

Afbeelding 6 

 
Links staat de aangereden vrachtwagen. De gele pijl geeft aan hoe de trein heeft gereden. De 

werkzaamheden vinden aan de rechterkant van de overweg op het fietspad plaats.  

 

 

Onderzoeksresultaten: 

 De provincie en de hoofdaannemer houden met tussenpozen toezicht tijdens de 

dag- en nachtwerkzaamheden op de 32 locaties. Daarbij controleren een 

uitvoerder van de hoofdaannemer en opzichters van de provincie gedurende hun 

dienst op meerdere locaties. 

 De uitvoerder van de hoofdaannemer instrueert de frezers dat er vanaf de 

overweg gewerkt dient te worden en de freesmachine niet voorbij de strepen bij 

overweg mag komen. 

 De bedienaar en de begeleider kiezen voor het frezen in twee richtingen, omdat 

het werk dan eenvoudiger is uit te voeren. 



 

 

Aanrijding op overweg Soestduinen 

Pagina 16 van 25 

 De vrachtwagen en freesmachine passeren de streep op het fietspad bij de 

overweg. 

 Het hek op het fietspad dat de vrachtwagen en freesmachine kan tegenhouden is 

verplaatst. 

 De chauffeur rijdt zijn vrachtwagen de overweg op, die hij niet direct kan 

vrijmaken. 

 De machinist van de intercity neemt de vrachtwagen op het laatste moment 

waar. 
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4 Conclusies van de inspectie 

In dit hoofdstuk leest u de onderzoeksresultaten en de bevindingen van de 

inspectie. Tenslotte leest u de al getroffen maatregelen. 

4.1 Analyse 

Hieronder ziet u een gebeurtenissenboom van het voorval met doorbroken 

barrières. De gebeurtenissenboom geeft de diverse fasen in het ongevalproces en 

de faalmechanismen weer. Tussen de verschillende fases in het ongevalproces (de 

vakjes) zijn ‘barrières’ geplaatst (de muurtjes). Barrières kunnen liggen op de 

terreinen handelen, middelen of methodes. Goed functionerende barrières hadden 

de erop volgende gebeurtenis kunnen voorkomen, of de gevolgen beperken.  

  

Afbeelding 7 

 
Gebeurtenissenboom 

4.2 Vastgestelde oorzaken en conclusies 

Directe oorzaak  

De vrachtwagen stopt op de overweg en kan hem niet direct vrij maken. De 

achterzijde van de vrachtwagen blijft gedeeltelijk voor de naderende trein op de 

overweg staan. 

Achterliggende oorzaken 

 Het bestek van de provincie bevat een onjuiste kilometrering waardoor de 

overweg binnen het werkgebied valt. 
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 De bedienaar en begeleider van de freesmachine volgen de in de instructie van de 

hoofdaannemer niet op en frezen naar de overweg toe. Ze passeren met de 

freesmachine de streep op het fietspad bij de overweg. 

 Er staat geen hek op het fietspad voor de overweg dat de vrachtwagen en de 

freesmachine kan tegenhouden. 

 Aan de andere kant van de overweg beletten de afzethekken de vlucht van de 

vrachtwagen. 

Eindconclusie 

In het bestek staat een fout over de kilometrering, waardoor de overweg, die niet 

binnen het werkgebied hoort er toch binnen valt. Een week voor de uitvoering wordt 

dit ontdekt en wordt tussen de provincie en de hoofdaannemer afgesproken vanaf 

de overweg te werken en de kilometrering in te korten. Van der Lee geeft instructie 

aan de frezers om van de overweg af te frezen en over de aanwijzingen op het 

wegdek. Er wordt toch richting de overweg gewerkt tot voorbij de streep op het 

wegdek. De vrachtwagenchauffeur van Gebr. van der Lee rijdt tot op de overweg, 

terwijl duidelijk is dat deze niet snel vrij gemaakt kan worden.  

 

Overtreding: RV07U0869/O1 

 Omschrijving: De inspectie constateert een overtreding van artikel 3 van 

de spoorwegwet. 

 Betrokken organisatie: Gebr. van der Lee 

 Toelichting Spoorwegwet artikel 3 

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat 

gevaar op de spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden 

veroorzaakt of dat het verkeer op de spoorweg wordt 

gehinderd of kan worden gehinderd. 

De vrachtwagen wordt op de overweg tot stilstand gebracht. 

 

De beveiligingsinstallatie van de overweg heeft normaal gefunctioneerd en de 

machinist heeft normaal gehandeld. 

4.3 Getroffen maatregelen 

N.a.v. het incident is binnen de afdeling werken van de provincie afgesproken dat er 

voor het maken van een bestek de actuele situatie ter plaatse gecontroleerd wordt 

en een advies wordt uitgebracht. Zo gauw er een spoorlijn in de buurt van de 

werkzaamheden ligt wordt ProRail ingelicht en erbij betrokken. 
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Bijlage   A Lijst van afkortingen en verklaring van gebruikte termen 

 

AHOB Automatische halve overwegbomen. 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek. CROW is het nationale 

kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 

ruimte. De CROW geeft richtlijnen uit. 

Kantonnier Wegwerker belast met het onderhoud van rijks- en provinciale 

wegen  

PVR Profiel van vrije ruimte. Het gebied van de infrastructuur 

waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden en 

waarbinnen de trein zich vrij kan bewegen. 
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Bijlage   B Geraadpleegde bronnen 

Spoorwegwet artikel 3 

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de 

spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer 

op de spoorweg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. 

Spoorwegwet artikel 19 

1. Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister gebruik te maken van 

hoofdspoorwegen en de daarnaast gelegen gronden door anders dan waartoe deze 

zijn bestemd:  

a. binnen de begrenzing van de hoofdspoorweg aan, op, in, onder, boven of naast 

de hoofdspoorweg, bouwwerken of andere opstallen op te richten of werken, 

inrichtingen, kabels, leidingen of beplantingen aan te brengen, te doen aanbrengen 

of te hebben, dan wel daarmee verband houdende werkzaamheden uit te voeren of 

te doen uitvoeren; 

b. binnen de begrenzing van de hoofdspoorweg, op, in, onder of naast de 

hoofdspoorweg vaste stoffen of vloeistoffen te storten of te doen storten, met 

uitzondering van vaste stoffen of vloeistoffen die vrijkomen bij de normale 

bedrijfsvoering van spoorvoertuigen; 

c. binnen de begrenzing van de hoofdspoorweg, op, in, onder, boven of naast de 

hoofdspoorweg, voorwerpen te plaatsen of neer te leggen of graafwerk te verrichten 

of deze activiteiten te doen uitvoeren; 

d. binnen 14 meter van de begrenzing van de hoofdspoorweg licht ontvlambare 

stoffen te hebben of op te slaan. 

2. Een vergunning op grond van het eerste lid kan onder beperkingen worden 

verleend. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden, onder meer 

ter bescherming van de hoofdspoorweg, in het belang van een veilig en doelmatig 

gebruik ervan of het financieel belang van de Staat. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van het beheer van de 

hoofdspoorweginfrastructuur. 

Spoorwegwet artikel 20  

1. Bij een hoofdspoorweg wordt de begrenzing van de hoofdspoorweg, bedoeld in 

artikel 19, aan weerszijden gevormd door een lijn liggend op een afstand: 

a. van elf meter bij een hoofdspoorweg op maaiveldniveau gemeten vanaf het hart 

van het buitenste spoor, zijnde een denkbeeldige lijn in de lengterichting van het 

spoor midden tussen beide spoorstaven; 

b. van zes meter bij een hoofdspoorweg in ingraving gemeten uit de bovenzijde van 

de ingraving; 

c. van zes meter bij een hoofdspoorweg in ophoging gemeten uit de teen van het 

talud; 

d. die gelijk is aan de afstand tussen de bovenkant van de spoorstaaf en het 

maaiveld horizontaal gemeten vanaf de buitenste wand van de tunnel, in een 

verticale lijn tot het maaiveld, waarbij deze grenzen ten minste gelegen zijn op elf 

meter uit het hart van het spoor, indien het betreft een geboorde, ingegraven of 

afgezonken tunnel bij een hoofdspoorweg; 

e. bij een hoofdspoorweg op of in een vaste constructie anders dan bedoeld in de 

onderdelen a tot en met d, van zes meter gemeten vanaf een horizontale lijn die ligt 

op tweemaal de afstand tussen de bovenkant van de spoorstaaf en het maaiveld 
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vanaf de buitenste rand van de constructie, waarbij deze grenzen ten minste 

gelegen zijn op 11 meter uit het hart van het buitenste spoor. 

2. Indien bij een hoofdspoorweg in ingraving of in ophoging de afstand tussen het 

hart van het buitenste spoor en de bovenkant van de ingraving of teen van het talud 

minder bedraagt dan vijf meter, wordt de begrenzing vastgesteld overeenkomstig 

het eerste lid, onderdeel a. 

3. Indien de bodemgesteldheid daartoe aanleiding geeft, kan bij besluit van Onze 

Minister, gehoord de beheerder, een begrenzing worden vastgesteld die afwijkt van 

het eerste of tweede lid. 

Spoorwegwet artikel 21 

1. Het is verboden zaken te bouwen, neer te leggen, op te richten of aan te leggen 

die een meter of hoger reiken dan het maaiveld aan weerszijden van de 

hoofdspoorweg bij voor het openbaar verkeer openstaande overwegen buiten de 

bebouwde kom, binnen een vlak dat wordt gevormd door hoekpunten in het hart 

van het buitenste spoor op vijfhonderd meter aan weerszijden van de as van de weg 

en op elf meter uit het hart van het spoor in de as van de weg. 

2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid vervatte verbod. 

De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan de ontheffing kunnen 

voorschriften worden verbonden in het belang van een veilig en doelmatig gebruik 

van de spoorweg of het financieel 

belang van de Staat. 

Spoorwegwet artikel 22 

1. Het is verboden: 

a. anders dan als rechtmatige gebruiker in te grijpen in de bediening of de werking 

van installaties van de hoofdspoorweginfrastructuur; 

b. de hoofdspoorweginfrastructuur of delen daarvan te beschadigen, te vernielen, te 

verwijderen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; 

c. zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg, met uitzondering van een 

perron, die niet zijn gelegen in een gelijkvloerse kruising met een weg of in een voor 

het openbaar verkeer openstaande weg, te bevinden of daarop of daarlangs dieren 

te drijven of te laten lopen; 

d. enige handeling op of nabij de hoofdspoorweg te verrichten waardoor het beheer 

van de hoofdspoorweginfrastructuur kan worden gehinderd of belemmerd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van het beheer, de 

uitoefening van een veiligheidsfunctie of de uitoefening van een wettelijke taak. 

Besluit spoorverkeer artikel 16  

1. Het is de bestuurder die over een gedeelte van een hoofdspoorweg rijdt, dat is 

gelegen in een voor het openbaar verkeer openstaande weg als bedoeld in de 

Wegenverkeerswet 1994, verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg 

wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op die weg wordt 

gehinderd of kan worden gehinderd. 

2. De weggebruikers verlenen aldaar voorrang aan spoorvoertuigen. 

Besluit spoorverkeer artikel 17 

1. Op kruisingen van hoofdspoorwegen met niet voor het openbaar verkeer 

openstaande wegen verlenen weggebruikers voorrang aan spoorvoertuigen. 

2. Het is weggebruikers verboden een kruising als bedoeld in het eerste lid op te 

rijden of te betreden: 

a. indien zij deze niet terstond geheel kunnen passeren en deze niet geheel vrij 

kunnen maken; 
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b. indien aldaar door een begeleider van een trein een stopteken overeenkomstig 

model F 10 van bijlage I van het RVV 1990, een rode vlag of een rode lamp wordt 

getoond. 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

§ 5a. Gedrag bij overwegen 

Artikel 15a 

1. Weggebruikers mogen een overweg opgaan, indien zij direct kunnen doorgaan en 

de overweg geheel kunnen vrijmaken. 

2.  Bij overwegen laten weggebruikers een spoorvoertuig voorgaan en laten daarbij 

de overweg geheel vrij. 

CROW 

De CROW-richtlijn 96 beschrijft welke maatregelen genomen dienen te worden bij 

werkzaamheden aan wegen. Bij werkzaamheden in de buurt van een overweg 

gelden dezelfde richtlijnen als voor ‘normale’ wegvakken. De standaard maatregelen 

zijn terug te vinden in de CROW-publicatie 96b. Voor maatregelen bij 

werkzaamheden in de nabijheid van een overweg geen de richtlijn geen handvatten.  

 

Door CROW en ProRail is onderkend dat vanuit het spoor- en wegsysteem geen 

duidelijke handvatten worden gegeven bij werkzaamheden in de nabijheid van een 

overweg. Beide partijen werken aan een aanvulling op de bestaande CROW 

publicatie 96b, specifiek voor werkzaamheden bij of op overwegen. 

In een concept publicatie Maatregelen bij spoorwegovergangen staat beschreven dat 

er een fysieke afbakening op de grens van de werkplek nabij de overweg geplaatst 

moet worden. Waarbij de voorkeur wordt gegeven aan waarschuwingshekken. 
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Bijlage   C Werkmethoden 

Afbeelding C1  

 

: Werkmethode waarbij in twee bewegingen (freesgangen) van de overweg af wordt gefreesd. 

De frees zit aan de rechterzijde onder freesmachine. De freesmachine komt bij de tweede 

freesgang gedeeltelijk naast het fietswegdek in de berm waar ook bomen staan. Het frezen gaat 

hierdoor moeilijker. De diepte moet handmatig worden ingesteld. 

 

Afbeelding C2  

Werkmethode waarbij eerst naar de overweg toe wordt gefreesd. De freesmachine keert bij de 

overweg 

 

Afbeeldingen C3 

De freesmachine freest tijdens de tweede freesgang ook rechts langs de rand van het fietspad. 

De freesmachine blijft bij deze methode op het fietswegdek, waardoor de freesdiepte eenvoudig 

is in te stellen. 

 

Afbeelding C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld hoe een vrachtwagen voor een 

freesmachine uitrijdt. 
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Bijlage   D Foto's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tot de klinkerbestrating gefreesde fietspad met achtergebleven gefreesd asfalt. De 

afgebroken metalen overwegboom hangt over het vaste hekwerk.  

Schade aan voorzijde van trein 2826. 

Afbeelding D1 Afbeelding D2 

Schade aan achterzijde van de vrachtwagen. 
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Afbeelding D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vast hekwerk bij de overweg waar de vrachtwagen tussendoor reed de overweg op. Op het 

autowegdek een groene markering. Dit gedeelte zal niet worden gefreesd bij nog uit te voeren 

werkzaamheden aan het autowegdek. Rechtsvoor het na de aanrijding beschadigde vaste 

hekwerk. 

 

Afbeelding D5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgebroken houten overwegboom. Tussen het fietspad en de autoweg een berm met bomen, 

waardoor het frezen van de overweg af moeilijker gaat. 
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