Dodelijk drama op A27 bij Hagestein
Het drama op de snelweg van
Gorinchem richting Utrecht, had
alles te maken met een ongeluk
vlak daarvoor in de tegengestelde
richting.

Overzicht van de ravage op de snelweg
A27. Twee auto's brandden geheel uit.
Eén persoon kwam om het leven.
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Bij het knooppunt Everdingen was
een vrachtauto met een
personenauto in botsing gekomen,
waardoor beide in de middenberm
belandden. Het wegdek en de
middengeleider liepen daarbij veel
schade op.
Door dat ongeluk ontstond aan de
andere kant een file, waardoor
vermoedelijk de twee auto's
achterop de stilstaande vrachtauto
botsten. De politie zoekt getuigen
van het ongeluk om de ware
toedracht van het fatale ongeluk te
achterhalen.

De auto's knalden achter op een
vrachtwagen en vlogen in brand, De
plek werd met witte schermen afgezet.
FOTO PETERS HOTNEWS

HAGESTEIN
Een groot drama op de snelweg
A27 bij Hagestein gistermorgen.
Een automobilist die bij een
ongeluk betrokken raakte,
verbrandde levend in zijn auto toen
die explodeerde.
De auto van het slachtoffer, een
23-jarige man uit Breda, raakte
betrokken bij een ongeluk door een
file. De auto en een ander voertuig
knalden achterop een stilstaande
vrachtwagen

Door de twee ongelukken op de
A27, ondervond het verkeer rond
Utrecht flinke hinder. De snelweg
werd gistermiddag tegen half vijf
weer vrijgegeven. Vanuit het zuiden
op de A27 richting Utrecht liep de
vertraging aan het begin van de
middag op tot anderhalf uur. De file
was rond twee uur al ruim tien
kilometer. Omdat het verkeer
vervolgens werd omgeleid, groeide
die niet verder.
De files zijn later in de middag
naadloos in de avondspits
overgegaan, die op vrijdag altijd
vroeg in de middag op gang komt.

Een andere weggebruiker zag hoe
de auto explodeerde. ,,Ik heb het
ongeluk zelf niet gezien'', zei hij
korte tijd na het ongeval. ,,Maar
toen ik erlangs reed, begon het te
knallen en ontplofte de auto.''
Bij het ongeluk vielen verder geen
gewonden. Ook de andere auto die
bij de klap betrokken was, vloog in
brand, maar de inzittende daarvan
kon zich op tijd uit het wrak
bevrijden.
Eerder ongeluk
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