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1 INLEIDING
Eind 2021 (dienstregeling 2022) wordt de treinfrequentie op het baanvak
Houten-Geldermalsen op initiatief van NS Reizigers verhoogd. Elke verhoging van de
treinfrequentie leidt tot een toename van onveiligheid op overwegen. Onderzocht moet
worden of mitigerende maatregelen mogelijk zijn om deze toename van onveiligheid
te voorkomen.

1.1 Aanleiding tot deze analyse
De hierboven genoemde frequentieverhoging heeft invloed op de veiligheid op
overwegen en mag, zoals de Derde Kadernota Railveiligheid van juni 2010 [01]
aangeeft, slechts uitgevoerd worden als de initiatiefnemer met een risicoanalyse
aantoont dat de overwegveiligheid niet achteruit gaat. In de volgende paragraaf lichten
wij dat nader toe.
De initiatiefnemer in deze is NS Reizigers en deze heeft het verzoek tot
frequentieverhoging ingediend bij ProRail. ProRail heeft voor het opstellen van
de risicoanalyse Arcadis Nederland B.V. (hierna te noemen Arcadis) ingeschakeld.

1.2 Derde Kadernota Railveiligheid
In hoofdstuk 7 van de Derde Kadernota Railveiligheid van juni 2010 [01],
met onderwerp “Veilig Leven”, is in paragraaf 7.2 het huidige beleid op het gebied
van overwegen beschreven. Men streeft naar een voortdurende verbetering
van de veiligheid op overwegen en hanteert daarbij het ‘Nee, tenzij’-principe.
In algemene zin betekent dit principe, dat wijzigingen aan bestaande overwegen
of het bouwen van nieuwe overwegen, maar ook het opheffen van bestaande
overwegen, slechts dan uitgevoerd mogen worden als de initiatiefnemer met
een risicoanalyse aantoont dat de overwegveiligheid niet achteruit gaat.
Vanuit de Derde Kadernota kopiëren wij de volgende voor dit project relevante
passage:
‘Nee tenzij’-principe (pagina 66)
“De hoofdlijnen van het overwegenbeleid zijn gebaseerd op een “nee tenzij”- principe”,
dat geldt in de volgende situatie:
•

De verkeersfunctie van bestaande overwegen (gebruik van een spoorbaanvak of
openbare weg) mag niet worden gewijzigd tenzij door de initiatiefnemer aan de hand
van een risicoanalyse kan worden aangetoond dat door aanvullende maatregelen
de overwegveiligheid niet verslechtert en daarmee de risico’s worden beheerst. De
aanvullende maatregelen kunnen ook in het gebied rond de betreffende overweg
worden gevonden.
Met de methode van risicoanalyse kunnen veiligheidsrisico’s en het effect van
beheersmaatregelen inzichtelijk worden gemaakt. De uitkomsten van een
risicoanalyse ondersteunen het besluitvormingsproces om het aanpassen van (het
gebruik van) een overweg wel of niet toe te staan. De gangbare praktijk is dat de
risicoveroorzaker/initiatiefnemer een kwalitatieve analyse opstelt, welke door de
Inspectie Verkeer en Waterstaat binnen 6 weken wordt beoordeeld. De
initiatiefnemer van een project is verantwoordelijk voor compensatie van eventuele
nadelige veiligheidsaspecten. Daarbij geldt overigens een proportionaliteitsbeginsel:
de kosten van maatregelen dienen in verhouding te staan met de te realiseren
veiligheidswinst. Als het gaat om overwegenbeleid is voor gemeenten niet alleen de
veiligheid op overwegen van belang, maar ook de doorstroming van het verkeer.”

(Inspectie Verkeer en Waterstaat is tegenwoordig Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ).

Tot zover de Derde Kadernota Railveiligheid. Bij wijzigingen van de overwegsituatie
of het gebruik van de overweg moet daarom met een risicoanalyse aangetoond worden
dat de overwegveiligheid niet achteruit gaat.
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1.3 Doel
Het conform de Derde Kadernota Railveiligheid [01] opstellen van een risicoanalyse
betreffende de wijzigingen op de overwegen in het baanvak Houten-Geldermalsen ten
gevolge van de frequentieverhoging op het baanvak (zie paragraaf 3.1). ProRail heeft
Arcadis gevraagd deze analyse uit te voeren en voor u ligt het resultaat van deze
risicoanalyse, de kwalitatieve analyse.

1.4 Aanpak
Voor de bouw, het aanpassen van een overweg of bij wijziging van gebruik van een
overweg volgt ProRail sinds 1 april 2013 de door haar opgestelde procedure
“Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen”, de PRC00200,
versie 001 van 1 april 2013 [06]. Deze procedure volgt het Rijksbeleid voor wijzigingen
van (het gebruik van) overwegen dat is vastgelegd in de Derde Kadernota Railveiligheid
[01].
De procedure beschrijft de verplichtingen voor initiatiefnemers van wijzigingen met impact
op de veiligheid of de recreatieve functie van een overweg. Door middel van deze
procedure geeft ProRail invulling aan het Rijksbeleid en deze procedure is van
toepassing op alle wijzigingen (van het gebruik) van overwegen behorende tot de
hoofdspoorweginfrastructuur.
Daarbij schrijft ProRail het gebruik van het door haar ontwikkelde “Overwegen Register”
(OR) [05] voor, als hulpmiddel bij het opstellen van risicoanalyses voor overwegveiligheid.
Met het OR beoordeelt men een overweg op een aantal aandachtspunten. Bij
veranderingen kan men nagaan welke invloed deze veranderingen hebben op de
aandachtspunten in het OR en het streven is om per overweg zoveel mogelijk criteria
“gunstig” te krijgen. Bij een groter aantal ongunstige factoren neemt de kans toe dat
weggebruikers zich onoplettend of risicovol gedragen.
Op basis van de huidige score van de overweg in het OR en de door te voeren
wijzigingen vanuit het project, zijn de verschillen bekend en is een nieuwe score bepaald.
Omdat het geen rekenkundige exercitie is wordt het resultaat van de wijziging in het OR
in deze analyse weergegeven met de termen:
•
•
•

De waarde neemt toe, de situatie gaat er op achteruit.
De waarde blijft gelijk, er is voor het OR geen wijziging.
De waarde neemt af, de situatie gaat er op vooruit.

Omdat een groter aantal ongunstige factoren volgens de criteria van het OR alleen
aangeeft dat er een grotere kans bestaat dat weggebruikers zich onoplettend of risicovol
gedragen, is een nadere analyse nodig om na te gaan welke maatregelen getroffen
kunnen worden om de verhoging van het aantal ongunstige risicofactoren terug te
brengen.
Voor deze verdiepingsslag is de aanpak in de voorliggende analyse gebaseerd op een
risicobeschouwing van overwegen aan de hand van een aantal kwalitatieve
risicofactoren. De bij onze risicoanalyse gehanteerde risicofactoren zijn in lijn met de
factoren van het OR, maar hebben een meer beschrijvend karakter. De gehanteerde
aanpak zal daardoor tot conclusies leiden die in lijn zijn met het OR.
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1.5 Referentiedocumenten
Als basis voor de beschouwing zijn de volgende documenten gebruikt:

[01]

“Veilig vervoeren, Veilig werken, Veilig leven met spoor, Derde Kadernota
Railveiligheid”, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, juni 2010.

[02]

RLN20420-1, v004, Richtlijn overwegbeveiliging, Verkeerskundige richtlijnen en
normen, ProRail, 1 augustus 2016.

[03]

OVS20420, v002, Ontwerpvoorschrift, Overwegbeveiliging Algemeen, ProRail,
1 augustus 2016.

[04]

OVS20430, v001, Ontwerpvoorschrift, Overwegbeveiliging VRS Railway Industry bv,
Algemeen van 1 augustus 2016.

[05]

Onderbouwingsdocument Overwegen Register ProRail, versie 001, 1 december 2011.

[06]

PRC00200 “Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen”,
V001, datum van kracht 1 april 2013.

Tabel 1 Referentiedocumenten
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2 BEOORDELING OVERWEGEN
Vooruitlopend op de beschrijving van de methodiek en analyse kan in algemene zin
worden gesteld dat overwegen een gebruiksrisico kennen voor zowel weggebruikers,
reizigers als treinen. Het streven moet dan ook zijn om het aantal overwegen verder te
beperken. Omdat het opheffen van overwegen of het aanbieden van een alternatief in
de vorm van een ongelijkvloerse kruising in veel gevallen fysiek niet mogelijk is,
of financieel niet haalbaar, blijven er op bestaande baanvakken overwegen in gebruik.
De risico’s van dat gebruik blijven dan ook bestaan.
In het geval van overwegen betreft het risico primair de kans op een botsing tussen een
weggebruiker en een naderende trein waarbij, over het algemeen, de weggebruiker als
hoofdoorzaak van de botsing wordt gezien. De risicodrager is daarbij primair de
weggebruiker, maar bij een aanrijding van een trein met een zwaar wegvoertuig is er
ook een grote kans op ontsporing van de trein wat gewonden en mogelijk doden in de
trein of omgeving tot gevolg kan hebben.
In eerdere onderzoeken is in dit verband het volgende ongewenste gedrag van
weggebruikers benoemd:
•
•
•
•

Overmacht: de weggebruiker is buiten zijn macht op de overweg geraakt.
Fouten in de waarneming: de weggebruiker is zich niet bewust van het passeren
van een overweg of heeft de gesloten overweg niet waargenomen.
Onbekwaam handelen: de weggebruiker heeft door een medische conditie,
vermoeidheid of alcohol/drugsgebruik niet of te laat vaart geminderd.
Risicogedrag: de weggebruiker passeert bewust de gesloten overweg bij
het naderen van een trein.

Daarnaast speelt nog de kans op het falen van de overwegbeveiliging; de installatie
van de actief beveiligde overweg reageert niet bij een treinpassage.
Met de ontwerprichtlijnen voor de aanleg van overwegen van ProRail [02, 03, 04]
die wij hanteren, worden deze risico’s onderkend en zo goed mogelijk teruggebracht
tot aanvaardbare omvang. Het gebruiksrisico blijft echter bestaan. Bij de analyse is
het uitgangspunt om dit gebruiksrisico op het huidige niveau te handhaven of verder
te beperken.

2.1 Overwegenregister
Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven schrijft ProRail, als hulpmiddel bij het opstellen
van risicoanalyses voor overwegveiligheid, het gebruik van het OR voor [05].
De veranderingen die het project in de situatie gaat aanbrengen zijn nagelopen op hun
invloed op de aandachtspunten uit het OR. Vervolgens wordt de score herberekend.
Bij een hogere score neemt de kans op ongewenst gedrag op de overweg toe. Maar bij
elke risicotoename, ook als de score van het OR gelijk blijft, is risicocompensatie aan
de orde en moet naar aanvullende maatregelen gekeken worden om deze toename van
onveiligheid te compenseren.
Ter verdere toelichting geven wij aan dat het OR een tool is om overwegen onderling
te kunnen vergelijken. Vanuit expert judgement binnen ProRail en analyses van
ongevalgegevens blijkt dat overwegen zich onderling kunnen onderscheiden in een
aantal aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aantal sporen.
De treinfrequentie.
De aanwezigheid van een aansluiting van een halte of station op de overweg.
Een spreiding in sluitingsduur (dus de ene trein veroorzaakt een hele korte
sluitingstijd, de andere trein een veel langere).
Het aantal rijstroken in de overweg.
De aanwezigheid van een middenberm of middengeleider die effectief is tegen
slalommen.
De snelheid van het wegverkeer.
De intensiteit van het fietsverkeer.
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•
•
•
•

De aanwezigheid van aparte fietsvoorzieningen op de overweg.
Mogelijke afleiding nabij de overweg.
Mogelijke irritatie op de route naar de overweg.
De ontruiming van de overweg.

Afhankelijk hoe de overweg op deze aandachtspunten scoort, is er een grotere of
minder grote kans op ongewenst gedrag van de weggebruikers.
Bij de kwalitatieve analyse kijken wij uiteraard naar bovenstaande aspecten, maar ook
naar de huidige overweguitrusting (voldoet deze nog voor de huidige situatie, het
gebruik en het verkeersaanbod), baanvaksituatie, incidentregistratie, overzichtelijkheid
van de wegsituatie en de omgeving. Ook een overleg met de vakspecialist Overwegen
in de regio over de overwegen in het te onderzoeken baanvak behoort tot de analyse.
Met deze gegevens wordt een mening gevormd.
In bijlage B is per overweg aangegeven of de score in het OR ten gevolge van het
project wijzigt.

2.2 Nadere analyse
De aanpak in deze analyse is verder gebaseerd op een risicobeschouwing
van overwegen aan de hand van een aantal kwalitatieve risicofactoren.
De risicofactoren die bij deze risicobeschouwing worden gehanteerd, zijn in lijn met
de factoren van het OR maar meer beschrijvend.
Bij een opname van een overweg gebruikt Arcadis twee specifieke opnameformulieren
waarop alle aandachtspunten zijn genoteerd die van invloed kunnen zijn op de
veiligheid van de betreffende situatie. Met het nalopen van deze lijsten krijgt men een
indruk van de overwegsituatie en haar omgeving.
De overweg is zo op kwalitatieve wijze beoordeeld in het functioneren in de fysieke
omgeving en met het huidige gebruik door trein- en wegverkeer. Voor de nieuwe
situatie worden aandachtspunten genoteerd en uitgangspunten vastgesteld. Vanuit de
beoordeling van de oude en nieuwe situatie volgt de risicobeschouwing en conclusie.
Voor een gestructureerde aanpak van de kwalitatieve beoordeling van overwegen
wordt de overweg in algemene zin beschreven en op de volgende punten onderzocht:
Spoorsituatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overweguitrusting.
Treinsnelheid en sluitingsduur overwegen.
Treinintensiteit.
Baanvaksituatie.
Aantal sporen.
Incidentregistratie.

Wegsituatie
7. Wegtype.
8. Functionaliteit van de weg.
9. Intensiteit van het wegverkeer.
10. Snelheid van het wegverkeer.
11. Overzichtelijkheid wegsituatie.
12. Voorzieningen voor langzaam verkeer.
Vanuit de procedure voor Risicoanalyses van ProRail [06] volgen in bijlage B nog
aanvullende punten.
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3 UITGANGSSITUATIE
3.1 Algemene beschrijving vanuit het project
Voor de risicoanalyse zijn de volgende algemene punten genoteerd:
Doel
Het doel van het project van NS Reizigers is het verhogen van de treinfrequentie
op het baanvak Houten-Geldermalsen.
Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied betreft de overwegen op het baanvak Houten-Geldermalsen.
Wijzigingen op het baanvak
Deze analyse wordt uitgevoerd ten gevolge van een toekomstige verhoging van de
treinfrequentie. De opdrachtgever voor deze risicoanalyse geeft daarbij het volgende
aan.
Bij de dienstregeling 2022 gaat een gewijzigde situatie in Geldermalsen in dienst en
gaat een 6-6-2-lijnvoering worden gereden. Dat is een delta van twee extra sprinters
ten opzichte van de dienstregeling die daarvoor in de dienstregeling van 2021 wordt
gereden en dit moet dan ook worden onderzocht.
Binnen het project Spooromgeving Geldermalsen worden de overwegen Nieuwsteeg en
Lingedijk vervangen door ongelijkvloerse kruisingen (onderdoorgangen). De planstudie
is reeds gedaan. Omdat de treinen die deels linkerspoor rijden (Arriva-treinen van
Geldermalsen naar Dordrecht) straks niet meer in de capaciteitsverdeling van het
hoofdbaanvak passen, wordt in dit kader een derde spoor parallel aan het
hoofdbaanvak gerealiseerd door Tricht, speciaal voor de MerwedeLingeLijn. Dit derde
spoor komt binnen op station Geldermalsen op een eigen perron; deze lijn wordt
ontvlochten. Naast een frequentieverhoging was ook het derde spoor de reden om de
overwegen te vervangen door onderdoorgangen.
Bij de Lingedijk wordt de overweg vervangen door een tunnel voor alle verkeer maar
met een hoogtebeperking voor wegverkeer van 3.60 m. Bij de Nieuwsteeg is inpassing
van een tunnel voor alle verkeer onmogelijk. Daarom is in samenwerking met de
gemeente gekozen om een randweg ten noorden van Tricht te realiseren met een
onderdoorgang onder het spoor met een normale doorrijhoogte van 4.60 m en daarmee
geschikt voor alle verkeersmodaliteiten. Omdat de Nieuwsteeg een belangrijke factor is
voor de sociale cohesie in Tricht, is ervoor gekozen om daar de overweg te vervangen
door een onderdoorgang voor langzaam verkeer met een doorrijhoogte van 2,60 m,
voorzien van hellingbanen parallel aan het spoor.
Tenslotte, op het emplacement ligt nu nog een dienstoverpad maar dat wordt binnen
het project Spooromgeving Geldermalsen, waartoe ook bovenstaande scope behoort,
gesaneerd in de periode 2019-2021. In deze periode wordt het emplacement
omgebouwd evenals onder andere de civiele werken die hierboven zijn benoemd.
Het betreft daarmee een grootschalig infrawijzigingsproject.

Uitgangssituatie
Met ingang van de dienstregeling van 2018, dus eind 2017, start een dienstregeling
met zes intercity’s, vier sprinters en twee goederenpaden per uur per richting. In totaal
verwerken de overwegen ten noorden van Geldermalsen dan 24 treinen per uur.
Voor zover ons bekend zijn dat twee intercity’s meer dan in de huidige situatie
en er is dus een verschil tussen de treinfrequentie van 2016 ten opzichte van 2017.
Het analyseren van dit verschil maakt geen onderdeel uit van deze analyse.
De twee overwegen in Geldermalsen, de Nieuwsteeg en Lingedijk verwerken nog twee
treinen per uur per richting extra, de treinen van en naar Dordrecht. Op het baanvak
vinden wij verder zes overwegen en een dienstoverpad. Dat is onze uitgangssituatie.
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Nieuwe situatie
De wijziging die wij onderzoeken is een toename van de treinfrequentie met twee
sprinters per uur per richting. De te onderzoeken wijziging in deze analyse betreft dan
een toename van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur voor de overwegen
ten noorden van Geldermalsen en van 28 naar 32 treinen per uur voor de overwegen in
Geldermalsen, de Nieuwsteeg en Lingedijk.
Omdat de overwegen Nieuwsteeg en Lingedijk en het dienstoverpad op Geldermalsen
vooraf aan de wijziging van de treinfrequentie komen te vervallen maken slechts
vier overwegen onderdeel uit van de verdere uitwerking van deze analyse.

Samenhang met andere projecten en uitgangspunt analyse
De frequentieverhoging Houten-Geldermalsen staat uiteraard niet los van
frequentieverhogingen ten noorden van Houten en ten zuiden van Geldermalsen.
Deze maken echter geen onderdeel uit van deze analyse.

3.2 Situatie overwegen
In bijlage A vindt u de lijst van overwegen die betrokken zijn in dit project. In bijlage B
vindt u per overweg de beschrijving van de huidige situatie van de overweg. Wij geven
daar een beoordeling conform het kader uit hoofdstuk 2. De risicoanalyse en conclusies
vindt u hierna in hoofdstuk 4 en 5.
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4 RISICOANALYSE
Binnen het onderzoek hebben wij te maken met een treinfrequentieverhoging
van 24 naar 28 treinen per uur op de vier overwegen ten noorden van Tricht
(Geldermalsen) en van 28 naar 32 treinen per uur op twee overwegen binnen Tricht.
Aangezien binnen het project de overwegen Nieuwsteeg en Lingedijk en het overpad te
Geldermalsen worden opgeheven, maken deze geen onderdeel meer uit van deze
analyse en beperken wij ons tot een analyse van de situatie op de resterende vier
overwegen tussen Houten en Geldermalsen waar de treinfrequentie gaat toenemen van
24 naar 28 treinen per uur.
Overigens levert het opheffen van vooral de twee overwegen een grote veiligheidswinst
op. Deze overwegen zijn intensief bereden door wegverkeer, liggen binnen Tricht en
ten noorden van station Geldermalsen en hebben nu last van een grote spreiding in
sluitingstijd. Deze spreiding van sluitingstijd wordt veroorzaakt door de mix van
doorgaande treinen en te Geldermalsen stoppende Sprinters en goederentreinen.
Vooral de laatste veroorzaken zeer lange sluitingstijden op de op te heffen overwegen.
Tot 3,5 minuut sluitingstijd voor te Geldermalsen vertrekkende goederentreinen en
1,5 minuut voor vertrekkende sprinters is geen uitzondering tegen circa 40 seconden
voor een doorgaande trein.
Verhoging treinfrequentie, het beleid van ProRail
Uitgangspunt is dus een toename van vier sprinters naar zes sprinters per uur per
richting. Het aantal intercity’s, zes, blijft gelijk, evenals het aantal goederenpaden,
dat blijven er twee per uur per richting. Uiteindelijk rijden dan 28 treinen per uur over
de overwegen.
Als wij naar de vigerende PRC00200 kijken [06], paragraaf 3.2.2, pagina 6, zien wij
de volgende beleidsregel van ProRail:
•

Een verhoging van de planmatige treinfrequentie op een baanvak waardoor de
treinfrequentie op een overweg hoger wordt dan 26 treinen in het drukste uur
is niet toegestaan.

Afwijking van bovenstaande beleidsregels vergt instemming van de Manager AM V&C.
Uitgangspunt voor deze analyse is dat er een akkoord is van de Manager AM V&C op
deze afwijking van de regel en dat daarmee het maximum van 26 treinen per uur mag
worden overschreden.
Treinfrequentie algemeen
Elke toename van de treinfrequentie resulteert in een achteruitgang van de
overwegveiligheid en deze achteruitgang moet met proportionele maatregelen worden
gemitigeerd. De reden van deze stellingname is dat de weggebruikers die een startende
ahob tegenkomen de beslissing moeten nemen om te stoppen voor de rode lichten en de
overwegboom. Neemt de weggebruiker de verkeerde beslissing, dan is er kans op een
aanrijding. Bij meer treinpassages moet vaker de juiste beslissing worden genomen en
is er dus vaker de kans dat men dat niet doet. Het wordt dus onveiliger.
Het in dezelfde sluiting passeren van een tweede trein heeft dan niet het risico van een
onjuiste beslissing bij start ahob, maar wel de kans dat men na het passeren van een eerste
trein direct de overweg over gaat en niet wacht tot de rode lichten gedoofd zijn. Men kan dan
een aanrijding krijgen met de “tweede trein” en ook dat is een risicovolle situatie.
Een toename van de treinfrequentie leidt daarmee tot een onveiligere situatie.
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Houten-Geldermalsen
Als wij de vier onderzochte overwegen op het baanvak Houten-Geldermalsen beschouwen,
heeft het merendeel van de overwegen een lage tot gemiddelde verkeersintensiteit op de
weg. De reizigerstreinen komen daar met baanvaksnelheid voorbij, wat tot korte
sluitingstijden leidt.
De intercity’s en sprinters rijden baanvaksnelheid (130 km/u), de goederentreinen zullen
maximaal 90 km/u rijden. Als wij dan sluitingstijdberekeningen maken om een indicatie te
krijgen van de tijd dat de overweg nog beschikbaar is voor het wegverkeer, komen wij
op een sluitingstijd van 19 minuten/uur op de overweg Jonkheer Ramweg die toeneemt tot
22 minuten/uur.
Op de overweg Achterdijk/Pothuizerweg en de overweg Oude Hoevenseweg is dat een
toename van 16 naar 18 minuten per uur, op de Zeedijk van 16 naar 19 minuten per uur.
Uitgangspunt bij deze berekeningen is een lengte van 220 m voor de IC, 170 m voor
de sprinter en 500 m voor een goederentrein en verder de netto-aankondigingstijden
van de overwegen. Elke passage is apart opgenomen en er is geen rekening gehouden met
het gebruik van één overwegsluiting door twee treinen. Dan is de totale sluitingstijd per uur
natuurlijk lager dan nu voorgerekend.
Intercity’s en sprinters veroorzaken op de vier onderzochte overwegen korte sluitingstijden
tot 45 seconden per sluiting, goederentreinen zitten daar uiteraard boven met tijden tot
72 seconden. Goederentreinen rijden namelijk met een lagere snelheid dan reizigerstreinen,
zijn langer dan reizigerstreinen en veroorzaken daardoor een iets langere dichtligtijd dan
reizigerstreinen. Maar ook deze sluitingstijden zijn door de doorgaande beweging van de
goederentreinen niet extreem lang. De overwegen zijn dan ook bij treinpassage kort
gesloten en de gevraagde capaciteit van de weg is ruimschoots beschikbaar. Tijdens de
opname op locatie zijn bij geen enkele overweg bij de waargenomen overwegsluitingen
overstaande weggebruikers geconstateerd. Wij hebben geen weggebruikers gezien die na
een eerste overwegsluiting voor een tweede overwegsluiting moesten wachten.
Binnen het project worden verder twee overwegen en een dienstoverpad opgeheven.
Van de zes overwegen en een overpad die nu aanwezig zijn blijven er na het
gereedkomen van het project nog vier in gebruik.
Als wij dan kijken naar die vier overwegen zien wij dat die een lage tot gemiddelde
verkeersintensiteit op de weg hebben. Daarbij passeren de reizigerstreinen met
baanvaksnelheid, wat tot korte sluitingstijden leidt. Ook de extra sprinters passeren
de overwegen met baanvaksnelheid omdat op het traject geen overwegen in de
nabijheid van een halte aanwezig zijn. De sprinters rijden in één beweging van Houten
Castellum, via Culemborg naar Geldermalsen (of van Geldermalsen naar Houten) en
passeren daarmee de overwegen met een doorgaande beweging op baanvaksnelheid.
Het verkeersaanbod op de weg kan dankzij de korte dichtligtijd per sluiting, ook na de
frequentieverhoging, goed verwerkt worden.
Omdat de overwegen van een juiste beveiliging zijn voorzien en het verkeersaanbod
goed kunnen verwerken achten wij, ook voor een treinfrequentieverhoging naar
28 treinen per uur, bij drie van de vier te handhaven overwegen geen aanvullende
maatregelen noodzakelijk. Het mitigeren van de toename van onveiligheid op deze
drie overwegen kan namelijk alleen nog door deze op te heffen en al of niet te
vervangen door een ongelijkvloerse kruising.
Op de Jonkheer Ramweg zien wij wel mogelijkheden om de situatie te verbeteren
zonder een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Door de schuine oversteek heeft
de overweg een lange netto-aankondigingstijd en daardoor een langere sluitingstijd dan
de andere overwegen, die hebben een haakse oversteek. Door de overweg haaks of
haakser dan nu het spoor te laten kruisen, kan men de netto-aankondigingstijd
terugbrengen van nu 30 naar mogelijk 23 seconden. Daarmee neemt de sluitingstijd
per uur af van in de toekomst 22 minuten naar 18 minuten per uur. Dat biedt per uur
meer ruimte aan het wegverkeer om de overweg te passeren.
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Verdere verbeteringen op de overweg zijn het afkruisen van het kruisingsvlak bij de
aansluiting van de Tetwijkseweg en het plaatsen van een ontruimingslicht.
Deze verbeteringen kunnen zowel in de huidige situatie worden toegepast als in
de situatie met een haakse(re) oversteek op de overweg. Voor het ontruimingslicht is
5 seconden voorijling nodig.
Het is echter aan ProRail om te beslissen of dit proportionele maatregelen zijn.
Het opheffen van de overwegen Nieuwsteeg en Lingedijk en het dienstoverpad op
Geldermalsen is naar onze mening namelijk voldoende compensatie voor de toename
van de onveiligheid op het baanvak.

Verklaring waardering
Tenslotte geven wij graag een verklaring voor de door ons gebruikte waardering van
overwegsituaties.
•

•

•

•

Lage tot gemiddelde verkeersintensiteit: hoewel daar geen definities voor zijn en
geen metingen worden verricht, wordt tijdens de opname op locatie wel gekeken
hoeveel verkeer van een overweg gebruik maakt. Daarbij wordt een inschatting
gemaakt van het totale verkeersaanbod dat van de overweg gebruik maakt. Laag is
weinig verkeer en gemiddeld is ruim aanvaardbaar voor de aanwezige
verkeerssituatie.
Korte sluitingstijd: dat is een sluitingstijd die geheel voldoet aan de vooraf berekende
waarde van de aankondigingstijd, het passeren van de trein op de overweg en
het openen van bomen. De sluitingstijd wordt niet beïnvloed door optrekkende of
afremmende treinen.
Het verkeersaanbod kan goed verwerkt worden: daar is sprake van als het
verkeersaanbod op en rondom de overweg niet leidt tot filevorming,
ontruimingsproblemen en andere onveilige situaties. Ook het direct na opening van
de overweg goed doorstromen van al het wegverkeer maakt daar onderdeel van uit.
Normaal wegverkeersaanbod: hier spreken wij van bij een aanbod dat voldoet aan
de verwachtingen die men mag hebben van een ter plaatse aanwezige wegsituatie.
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5 CONCLUSIES
Elke toename van de treinfrequentie resulteert in een achteruitgang in overwegveiligheid en deze achteruitgang moet met proportionele maatregelen worden
gemitigeerd. Ten eerste op de overweg zelf en als dat niet mogelijk is bij andere
overwegen op het baanvak.
Uit de opname blijkt dat alle overwegen binnen het project van de juiste actieve
beveiliging zijn voorzien. Op drie overwegen is verdere verbetering naar onze mening
alleen mogelijk door het opheffen van de overweg met daarbij het al of niet aanbieden
van een ongelijkvloers alternatief.
Op één overweg, de Jonkheer Ramweg, zien wij verbetermogelijkheden in de vorm van:
•
•
•

het verschuiven overweg naar het noorden en heraansluiten Jonkheer Ramweg
zodat de hoek van de kruising weg/spoor groter is dan 60 graden;
het afkruisen van de rijstrook van west naar oost op de Jonkheer Ramweg bij de
aansluiting van de Tetwijkseweg;
het plaatsen van een ontruimingslicht bij de aansluiting van de Tetwijkseweg.
Het ontruimingslicht vergt een voorijling van 5 seconden.

Binnen het project worden echter twee overwegen en een overpad opgeheven en als
wij daarmee naar het geheel kijken neemt het aantal overwegen af van nu zes naar
vier. Een gunstige score, mede omdat de twee op te heffen overwegen binnen Tricht en
ten noorden van station Geldermalsen liggen en nu last hebben van een grote spreiding
in sluitingstijd, een hoge treinfrequentie en een hoog verkeersaanbod.
Naar onze mening is dat voldoende compensatie voor de treinfrequentieverhoging,
maar een verdere verbetering is te bereiken met de bij de Jonkheer Ramweg genoemde
maatregelen.
Het is dan aan ProRail om te bepalen of dat proportionele maatregelen zijn voor de
toename van onveiligheid op de te handhaven vier overwegen. Naar onze mening heeft
het project zich al voldoende ingespannen met de twee op te heffen overwegen en het
dienstoverpad en zijn voldoende maatregelen genomen om de toename van onveiligheid
ten gevolge van de treinfrequentieverhoging te mitigeren.
Dat leidt voor ons tot de volgende conclusies:
1. In de nieuwe situatie blijven de overwegrisico's op alle overwegen beheerst.
2. Er wordt voldaan aan het ‘nee, tenzij-principe’ uit de Derde Kadernota Railveiligheid.
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BIJLAGE A OVERZICHT OVERWEGEN

15

RISICOANALYSE OVERWEGEN

Houten - Geldermalsen

Km

Gemeente

Plaats

Straat

Karakter

Beveiliging

Treinfrequentie
2018
2022

1 117

012.318

HOUTEN

SCHALKWIJK

JONKHEER RAMWEG

Oovw

AHOB

24

28

2 117

014.425

HOUTEN

SCHALKWIJK

ACHTERDIJK /
POTHUIZERWEG

Oovw

AHOB

24

28

3 117

020.405

CULEMBORG

CULEMBORG

ZEEDIJK

Oovw

AHOB

24

28

4 117

021.838

GELDERMALSEN

TRICHT

OUDE HOEVENSEWEG

Oovw

AHOB

24

28

5 513

024.767

GELDERMALSEN

TRICHT

NIEUWSTEEG

Oovw

AHOB

28

32

Wordt vooraf opgeheven

6 513

025.130

GELDERMALSEN

TRICHT

LINGEDIJK

Oovw

AHOB

28

32

Wordt vooraf opgeheven

7 513

026.025

GELDERMALSEN

GELDERMALSEN

DIENSTOVERPAD

Dovp

geen

28

32

Wordt vooraf opgeheven

Lijncode

Opmerkingen
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BIJLAGE B BESCHRIJVING OVERWEGEN
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1. 117/012.318, Schalkwijk, Jonkheer Ramweg

Afbeelding 1, Jonkheer Ramweg, westzijde met de zijweg aan de zuidwestzijde.

Spoorsituatie
1. Overweguitrusting
De overweg is voorzien van een ahob-installatie.
2. Treinsnelheid en sluitingsduur overweg
De treinsnelheid is normaal gesproken de baanvaksnelheid van 130 km/u met een korte
sluitingsduur tot gevolg.
3. Treinintensiteit
De treinintensiteit neemt toe van 24 naar 28 treinen per uur.
4. Baanvaksituatie
De overweg ligt op de vrije baan.
5. Aantal sporen
Twee sporen.
6. Incidentregistratie
In de incidentregistratie van ProRail, die terug gaat tot 1975, staan voor deze overweg
2 ongevallen geregistreerd, beide in de tijd dat de overweg al voorzien was van een
ahob installatie.
In 1981 vond een aanrijding plaats tussen een trein en een tractor met drie
zwaargewonde treinreizigers tot gevolg. In 2016 vond een aanrijding plaats tussen
een trein en een personenwagen met één zwaargewonde automobilist tot gevolg.
Wegsituatie
7. Wegtype
Weg van plaatselijk belang aan de oostzijde van de kern van Schalkwijk.
8. Functionaliteit van de weg
Ontsluiting van Schalkwijk naar het oosten en noorden.
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9. Intensiteit van het wegverkeer
De intensiteit is gemiddeld.
10. Snelheid van het wegverkeer
De geldende maximumsnelheid bedraagt 30 km/u.
11. Overzichtelijkheid wegsituatie
Goed.
12. Voorzieningen voor langzaam verkeer
Er zijn geen voorzieningen voor het langzaam verkeer.
13. Bevloering
De overweg is voorzien van een Harmelen-bevloering.
14. Kruisingshoek
De weg over de overweg ligt in een hoek van 55 graden. Dat is onder de norm van
ProRail van 60 graden voor overwegen waar ook fietsers gebruik van maken.
Aanpassing naar een hoek boven de 60 graden is mogelijk maar vergt een
aanzienlijke investering.
15. Wijziging
Een verhoging van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur.
16. Score overwegenregister
De score in het overwegenregister neemt door de verhoging van de treinfrequentie
niet toe.
Mening Arcadis
Bij opname blijkt de overweg een gemiddelde hoeveelheid verkeer te verwerken.
Vooral aan de westzijde van het spoor is het dwarsprofiel van de Jonkheer Ramweg
niet breed en met de fietssuggestiestroken heeft dat een verkeersremmende invloed.
Net ten westen van de overweg ligt aan de zuidwestzijde de aansluiting van de
Tetwijkseweg, een doodlopende weg naar onder andere de Kasteeltuin van Jonkheer
Ram. Deze aansluiting ligt binnen de 27 m uit hart naastgelegen spoor, zie afbeelding
1. Voor vanaf de overweg komend en dan links afslaand verkeer naar de
Tetwijkseweg zijn geen voorzieningen getroffen om een veilige ontruiming van de
overweg te kunnen garanderen. Er is niet voorzien in het afkruisen van het kruispunt
of de plaatsing van een ontruimingslicht.
De hoek waaronder de weg het spoor kruist is al eerder, bij punt 14, genoemd als
aandachtspunt.
Mogelijke verbeteringen op deze overweg zijn dan:
•
•
•

Verschuiven overweg naar het noorden en her aansluiten Jonkheer Ramweg
zodat de hoek van de kruising weg/spoor groter is dan 60 graden.
Afkruisen rijstrook van west naar oost op de Jonkheer Ramweg bij de aansluiting
van de Tetwijkseweg.
Plaatsing ontruimingslicht bij de aansluiting van de Tetwijkseweg.
Het ontruimingslicht vergt een voorijling van 5 seconden.
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2. 117/014.425, Schalkwijk, Achterdijk/Pothuizerweg

Afbeelding 2, Achterdijk/Pothuizerweg, oostzijde.

Spoorsituatie
1. Overweguitrusting
De overweg is in 1998 voorzien van een ahob met een extra knipperlicht (AG) ten
zuidoosten van de overweg. Verder is deze overweg aan beide zijden voorzien van
zogenaamde afstandsbakens op 240, 160 en 80 m voor de overweg.
2. Treinsnelheid en sluitingsduur overweg
De treinsnelheid is normaal gesproken de baanvaksnelheid van 130 km/u met een
korte sluitingsduur tot gevolg.
3. Treinintensiteit
De treinintensiteit gaat van 24 naar 28 treinen per uur.
4. Baanvaksituatie
De overweg ligt op de vrije baan.
5. Aantal sporen
In de overweg liggen twee sporen.
6. Incidentregistratie
In de incidentregistratie van ProRail, die terug gaat tot 1975, staan voor deze overweg
3 ongevallen geregistreerd. Tijdens deze ongevallen was de overweg nog voorzien
van een Aki. Sinds de overweg in 1998 is voorzien van een ahob hebben zich geen
ongevallen meer voorgedaan.
Wegsituatie
7. Wegtype
De overweg ligt in het buitengebied van Schalkwijk, tussen de weilanden en kent een
laag verkeersaanbod.
8. Functionaliteit van de weg
Ontsluiting van het buitengebied en toegang tot weilanden.
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9. Intensiteit van het wegverkeer
De intensiteit van het wegverkeer is laag.
10. Snelheid van het wegverkeer
De geldende maximumsnelheid bedraagt 60 km/u maar deze zal, door de haakse
bocht ten oosten van de overweg, lager zijn.
11. Overzichtelijkheid wegsituatie
Ondanks de haakse bocht ten oosten van de overweg is de overzichtelijkheid
van de overweg en omgeving goed.
12. Voorzieningen voor langzaam verkeer
Er zijn geen voorzieningen voor het langzaam verkeer.
13. Bevloering
De overweg heeft een zware uni bevloering.
14. Kruisingshoek
De overweg ligt in een hoek van 85 graden.
15. Wijziging
Een verhoging van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur.
16. Score overwegenregister
De score in het overwegenregister neemt door de verhoging van de treinfrequentie
niet toe.
Mening Arcadis
Gezien de overzichtelijkheid van de situatie, de juiste overweginstallatie en het lage
verkeersaanbod op de weg zijn er naar onze mening geen maatregelen nodig.
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3. 117/020.405, Culemborg, Zeedijk

Afbeelding 3, Zeedijk, westzijde.

Spoorsituatie
1. Overweguitrusting
De overweg is in 1992 voorzien van een ahob.
2. Treinsnelheid en sluitingsduur overweg
De treinsnelheid is normaal gesproken de baanvaksnelheid van 130 km/u met een
korte sluitingsduur tot gevolg.
3. Treinintensiteit
De treinintensiteit gaat van 24 naar 28 treinen per uur.
4. Baanvaksituatie
De overweg ligt op de vrije baan.
5. Aantal sporen
Twee sporen.
6. Incidentregistratie
In de incidentregistratie van ProRail die terug gaat tot 1975 staan voor deze overweg
acht ongevallen geregistreerd. Zes ongevallen vonden plaats toen de overweg nog
voorzien was van een Aki. Twee ongevallen vonden plaats toen de overweg al
voorzien was van een ahob. In 2003 werd een auto aangereden met één dode tot
gevolg, in 2010 werd een bromfiets aangereden met twee doden tot gevolg.

Wegsituatie
7. Wegtype
Overweg in een gebiedsontsluitingsweg in het buitengebied ten zuiden van
Culemborg.
8. Functionaliteit van de weg
Verbinding tussen de buitengebieden ten zuiden van Culemborg.
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9. Intensiteit van het wegverkeer
De intensiteit is laag tot gemiddeld. De indruk bestaat echter dat de Zeedijk een
sluiproute is van Culemborg west naar de N833. In de spits zou de intensiteit dan toe
kunnen nemen.
10. Snelheid van het wegverkeer
De geldende maximumsnelheid bedraagt 60 km/u.
11. Overzichtelijkheid wegsituatie
De overzichtelijkheid is op zich goed. De overweg ligt wel hoger dan het omringende
gebied en zowel aan de noordoostzijde als noordwestzijde van de overweg sluiten
zijwegen aan op de Zeedijk. Deze zijwegen liggen echter buiten de 27 m grens die
ProRail aanhoudt als gebied dat onderzocht moet worden of de ontruiming van de
overweg nog nadere aandacht vraagt.
12. Voorzieningen voor langzaam verkeer
Er zijn geen voorzieningen voor het langzaam verkeer.
13. Bevloering
De overweg heeft een zware uni bevloering maar deze zal ondertussen vervangen
zijn door een Strail-bevloering.
14. Kruisingshoek
De overweg ligt in een hoek van circa 80 graden.
15. Wijziging
Een verhoging van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur.
16. Score overwegenregister
De score in het overwegenregister neemt door de verhoging van de treinfrequentie
niet toe.
Mening Arcadis
Gezien de overzichtelijkheid van de situatie, de juiste overweginstallatie en het
verkeersaanbod op de weg zijn er naar onze mening geen maatregelen nodig.
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4. 117/021.838, Oude Hoevenseweg, Tricht

Afbeelding 4, Oude Hoevenseweg, westzijde.

Spoorsituatie
1. Overweguitrusting
De overweg is in 1999 voorzien van een ahob.
2. Treinsnelheid en sluitingsduur overweg
De treinsnelheid is normaal gesproken de baanvaksnelheid van 130 km/u en
daardoor heeft de overweg een normale en daarmee korte sluitingsduur.
3. Treinintensiteit
Een verhoging van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur.
4. Baanvaksituatie
De overweg ligt op de vrije baan.
5. Aantal sporen
Twee sporen.
6. Incidentregistratie
In de incidentregistratie van ProRail die terug gaat tot 1975 staan voor deze overweg
drie ongevallen geregistreerd. Alle ongevallen vonden plaats in de periode dat
de overweg voorzien was van een Aki. Het laatste ongeval vond plaats in 1995.
Na 1995 hebben zich geen ongevallen meer voorgedaan en in 199 is de overweg
voorzien van een ahob.

Wegsituatie
7. Wegtype
Gebiedsontsluitingsweg in het buitengebied ten noorden van Geldermalsen.
8. Functionaliteit van de weg
Ontsluitingsweg met aan de westzijde van het spoor een ongeregelde viersprong met
de aansluitingen aan de noord-+ en zuidzijde van de Oude Hoevenseweg.
Deze aansluitingen liggen net binnen de 27 m uit hart spoor maar leveren blijkbaar
geen problemen op voor de ontruiming van het wegverkeer.
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Althans, dat blijkt niet uit de ongevalscijfers. Mogelijk gebeuren er af en toe wel bijnaongevallen als gevolg van de niet geregelde ontruiming.
9. Intensiteit van het wegverkeer
De intensiteit is laag tot gemiddeld.
10. Snelheid van het wegverkeer
De geldende maximumsnelheid bedraagt 60 km/u.
11. Overzichtelijkheid wegsituatie
Goed.
12. Voorzieningen voor langzaam verkeer
Er zijn geen voorzieningen voor het langzaam verkeer op de overweg. Aan de
zuidwestzijde van de overweg, op circa 18 m van de Hoevenseweg, start een
vrijliggend fietspad parallel aan het spoor en richting Geldermalsen. Het is aan te
nemen dat er intensief fietsverkeer is ten westen van de spoorbaan tussen
Geldermalsen en Culemborg.
13. Bevloering
De overweg is voorzien van een zware uni-bevloering.
14. Kruisingshoek
De overweg ligt in een hoek van circa 85 graden.
15. Wijziging
Een verhoging van de treinfrequentie van 24 naar 28 treinen per uur.
16. Score overwegenregister
De score in het overwegenregister neemt door de verhoging van de treinfrequentie
niet toe.
Mening Arcadis
Gezien de overzichtelijkheid van de situatie, de juiste overweginstallatie en het
verkeersaanbod zijn er naar onze mening geen aanvullende maatregelen nodig bij
de verdere toename van het treinverkeer met twee sprinters per uur per richting.
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