Aangifte na YouTubefilmpje

ProRail wil vervolging brugklimmer
als de pont over de Lek niet vaart.

Op YouTube is te zien hoe een jongen
bij Culemborg over de spoorbrug
klautert. De NS is er niet blij mee.
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Spoorbeheerder ProRail doet
aangifte tegen de makers van een
YouTubefilmpje waarop een jongen
de spoorbrug bij Culemborg
beklimt. Het betreden van het spoor
is verboden.
Volgens ProRail-woordvoerder
René Vegter doet de
spoorbeheerder in dit soort
gevallen altijd aangifte. Zogeheten
spoorlopers die betrapt worden
kunnen volgens Vegter rekenen op
een boete van 140 euro. Hij kan
niet zeggen of dat bedrag hier ook
van toepassing is.

De afgelopen weken zijn langs het
spoor robuuste 2,5 meter hoge
hekken geplaatst om het mensen
moeilijker te maken bij het spoor en
de brug te komen. "We doen dat in
principe door heel Nederland", zegt
Vegter, "maar het is ons bekend
dat hier mensen regelmatig van de
brug gebruikmaken."
De gemeenteraden van Culemborg
en Houten riepen een jaar geleden
in een motie op om te bezien of
aan de spoorbrug een fietspad
gehangen kan worden zodat
langzaam verkeer veilig en legaal
naar de overkant kan gaan. De
provincie Utrecht steunt die
gedachte, maar heeft er geen geld
voor. Veel Culemborgers werken in
de regio Utrecht en veel kinderen
uit Houten gaan in Culemborg op
school.

Het filmpje staat inmiddels zo'n zes
weken online. Daarop is te zien hoe
de maker thuis een schets maakt
van zijn plan, vervolgens tegen de
spoordijk klautert, over een muurtje
klimt en en dan tegen de stalen
boog oploopt. Eenmaal boven blikt
hij rond over de Lek om vervolgens
weer af te dalen.
ProRail strijdt landelijk tegen
mensen die het spoor en
bijbehorende constructies
betreden. Het leidt soms tot
ongelukken, maar veel vaker tot
vertraging voor de reizigers omdat
machinisten uit voorzorg langzamer
rijden.
Overigens heeft de Culemborgse
brug bij ProRail ook speciale
aandacht vanwege fietsers en
voetgangers die er 's avonds en 's
ochtends vroeg gebruik van maken
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