PREMIUM
In mei kwam de 18-jarige Sam om het leven na een aanrijding met een tram. Zijn vader Pim
Schnetkamp, beste vriend Jason Rosenberg en stiefmoeder Natasja Heus willen de plek waar
het ongeluk gebeurde veiliger maken door spoorbomen te laten plaatsen. © Koen Laureij

Familie en vrienden van
omgekomen Sam (18) gaan
actievoeren op de trambaan: ‘Tot
er slagbomen komen’
„Al moeten we ervoor in een tentje op het spoor gaan zitten, die slagbomen komen er”,
zei Natasja Heus, stiefmoeder van de omgekomen Sam (18), eerder. Nu lijkt het zover te
komen. Zondag gaan de trams weer rijden, maar van spoorbomen op het bewuste punt
is nog niets te zien. „Met vrienden en familie van Sam gaan we dus op de plek van het
ongeluk zitten. Op de rails.”
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Dat komt behoorlijk rauw op ons dak, want er
staan nog steeds geen spoorbomen, er is nog
niks opgelost
Natasja Heus

Dit was de eerste kerst zonder hun Sam, de jongen die op 11 mei om het leven kwam toen hij
ter hoogte van halte Zuilenstein in Nieuwegein met zijn scooter onder de tram
terechtkwam. „Net na deze feestdagen, voor het eerst zonder Sam, kwam het bericht dat de
trams weer gaan rijden”, vertelt Heus. „ Dat valt rauw op ons dak, want er staan nog steeds
geen spoorbomen, er is nog niks opgelost.”
Het traject tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is dit jaar ingrijpend
gerenoveerd. Er gaan dezelfde moderne trams rijden als op het nieuwe traject naar
het Utrecht Science Park. Vanwege de lagere instap moesten de perrons worden
verlaagd.
Heus: „Het zou tot eind januari duren voor er weer trams zouden rijden. Ondertussen
hebben wij gesprekken met de provincie over een oplossing. Dat zijn goede
gesprekken, maar er is nog niks veranderd en de trams gaan rijden terwijl het niet
veilig is.”
Met Sams vader Pim Schnetkamp, vrienden en familie van Sam zal Heus zondag op
de plek waar Sam is verongelukt op de rails gaan zitten. Begin december werd
daar een gedenkbankje geplaatst, waar de familie wekelijks komt om aan Sam te
denken. „Dan branden we een kaarsje, dat geeft troost. Ondertussen moeten we er
alles aan doen dat er op die plek niet nóg meer ongelukken plaatsvinden. In 2013
gebeurde er op datzelfde punt ook een ernstig ongeluk. De jonge Justin van Eck
raakte daarbij ernstig gehandicapt. Het enige wat wij nu kunnen doen, is zorgen dat
die tram niet gaat rijden voor het veilig is.”
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