PREMIUM
De ravage was groot na een botsing tussen een tram en een busje bij de halte Galgenwaard in
Utrecht, in maart dit jaar. © Koen Laureij

Rover wil spoorbomen bij iedere
tramoverweg in regio Utrecht:
‘Vertrouwen moet worden hersteld’
Alle tramoverwegen in de regio Utrecht moeten spoorbomen krijgen. Het
vertrouwen van de reiziger in de veiligheid van het openbaar vervoer moet
worden hersteld.
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Daarvoor pleit Reizigersorganisatie Rover. De belangenorganisatie reageert
daarmee op een serie ongevallen waarbij trams en weggebruikers betrokken
waren. Zo raakten bij een botsing in april, tussen een auto en een tram bij de
halte Doorslag in Nieuwegein, zes mensen lichtgewond.

Eerder waren er al forse ontsporingen bij stadion Galgenwaard in Utrecht en
bij het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Rover pleitte daarop voor een
onderzoek om te kijken of er een verband is tussen de incidenten.
Veiligheid
In een brief naar gemeenten en provincie roept Rover op ‘passende
maatregelen te nemen om de veiligheid van tramreizigers, personeel en andere
verkeersdeelnemers te borgen’. Volgens de reizigersorganisatie moeten er bij
elke overweg standaard spoorbomen worden geplaatst ‘tenzij dit technisch niet
mogelijk is’. Daarnaast pleit Rover opnieuw voor een onafhankelijk onderzoek
naar de oorzaak van de ontsporingen.
Rover wijst in de brief naar de gemeente IJsselstein waar bij de aanleg van de
trambaan alle overwegen al spoorbomen kregen. Daarmee zouden veel
aanrijdingen zijn voorkomen. Als ook Nieuwegein en Utrecht spoorbomen
krijgen, zullen volgens Rover toekomstige ongevallen en kosten kunnen worden
voorkomen. ‘Bovendien garandeert u een ongestoorde uitvoering van de
tramdienst en voorkomt u vertragingen en overlast voor alle reizigers.’
Voor de kruising bij halte Zuilenstein in Nieuwegein is de oproep van Rover
inmiddels niet meer nodig. Na het dodelijk ongeval, waarbij Sam Oostveen (18)
om het leven kwam, werd bekend dat de overweg op uitdrukkelijke wens van de
vader en stiefmoeder van Sam met spoorbomen wordt beveiligd.

