Sneeuw: file van 1.400 kilometer
ROTTERDAM
Van werk naar huis rijden bleek
gisteravond een hopeloze
onderneming. De sneeuwval legde
heel Nederland plat. Reizigers
stonden blauwbekkend op het
station of sloten aan in een lange,
lange file.

van de douane geplaatst
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In Brabant, Groningen, Friesland
en de regio Zuid-Holland-Zuid reed
helemaal geen bus meer. Waar die
wel bleven rijden, zoals in Utrecht,
gebeurde dat met flinke vertraging.

Ondanks de expliciete
waarschuwing om niet de weg op
te gaan, stond er gisteravond rond
18.30 uur 1.395 kilometer file in het
land. Vooral het verkeer op de
snelwegen rond Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam stond
muurvast.
Op de A10, bij Amsterdam, waren
sommige op- en afritten zó glad dat
ze werden afgesloten. Er vonden
zo'n 80 incidenten in het land
plaats, vooral met blikschade,
meldde Rijkswaterstaat.
Vrachtwagens glibberden weg op
hellingen of strandden in tunnels
zoals de Beneluxtunnel en de
Coentunnel.

De vliegvelden in Eindhoven en
Rotterdam gingen gistermiddag
helemaal dicht. Wie met het
openbaar vervoer naar huis
probeerde te gaan, was niet beter
af. Verkleumde reizigers kwamen
met uren vertraging thuis aan.

Treinvervoer leek tot 's middags
nog een redelijk alternatief tot er 's
avonds alsnog treinen uitvielen. De
hinder was vooral merkbaar op de
trajecten rondom Schiphol,
Haarlem en Zaandam.

Bij Schiphol stonden gisteravond
honderden passagiers in de rij,
hopend een taxi te bemachtigen.
Op de luchthaven werden
honderden vluchten van
verschillende
luchtvaartmaatschappijen
geannuleerd. Voor gestrande
reizigers zijn gisteravond 1300
veldbedden neergezet. Deze
mensen krijgen eten en drinken,
aldus een woordvoerder van de
luchthaven. Hij omschrijft de
situatie als 'druk maar
beheersbaar'.
Gestrande reizigers worden in drie
stappen geholpen. ,,We vragen hen
contact op te nemen met hun
luchtvaartmaatschappij zodat ze
kunnen worden omgeboekt. Als dat
vandaag niet meer lukt, dan wordt
er een hotel gezocht. Het kan ook
zijn dat de hotels vol zitten. In dat
geval zorgen wij voor
slaapplaatsen", aldus de zegsman.
De stretchers zijn aan beide kanten
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