Overweg De Gouden Ploeg
Risicoanalyse veiligheid

17 september 2021 - Versie 1.0

Samenvatting
In de gemeente Soest liggen drie onbewaakte spoorwegovergangen, waarvan één een
openbare Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO1) is; De Gouden Ploeg. Vanuit het
ministerie heeft ProRail de opdracht om ervoor te zorgen dat eind 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen zijn opgeheven of beveiligd zijn. De gemeente wil de overweg
open houden.
De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot besluitvorming
over deze overweg. Een onderdeel uit dat plan is het opstellen van een risicoanalyse.
Deze rapportage bevat de gevraagde risicoanalyse.
In deze analyse staat de beoordeling van de overwegveiligheid centraal. In een separaat
rapport is een analyse gemaakt van risico’s betreffende de verkeersveiligheid op het
kruispunt van De Gouden Ploeg met de Middelwijkstraat.
De risicoanalyse van de overweg wijst uit dat er omstandigheden zijn met positief
effect op de veiligheid. De belangrijkste daarvan zijn de lage snelheid van de treinen en
het feit dat er geen gemotoriseerd verkeer op de overweg komt. Er zijn ook aspecten
die risicoverhogend werken. De belangrijkste daarvan zijn de spreiding in de
treinsnelheid, het beperkte zicht op treinen uit noordelijke richting en het relatief hoog
aandeel recreatief gebruik van de overweg.
Op basis van informatie uit het “Overwegenregister2” van ProRail is beoordeeld hoe
het veiligheidsniveau van deze NABO zich verhoudt tot de veiligheid op andere
openbare NABO’s in het hoofdspoorwegennet in Nederland. In de door ProRail
beschikbaar gestelde informatie zitten 80 openbare NABO’s. Daarvan zijn er 51
openbare NABO’s met een score lager dan De Gouden Ploeg en 28 met een hogere
score. De systematiek voor ranking biedt echter geen mogelijkheid om een aantal
nuances aan te brengen, die in deze risicoanalyse wel worden benoemd. Indien de
systematiek van het overwegenregister ruimte zou bieden voor de nuances dan zou de
NABO De Gouden Ploeg lager in de ranking staan dan nu het geval is.
Om het risico sterk te verlagen of zelfs geheel weg te nemen kunnen grote maatregelen
worden getroffen zoals het beveiligen van de overweg of het opheffen van de overweg
(al dan niet met vervangende ongelijkvloerse kruising via wandeltrap). De veiligheid
op de huidige NABO kan geoptimaliseerd worden met kleinere maatregelen die een
gering positief effect hebben op de overwegveiligheid. Dit betreft aanbrengen van
markeringen, verandering in plaatsing van hekwerken en verbreding van de oversteek.
Op basis van expert-opinion wordt ingeschat dat de kans op een aanrijding met een
zwaargewond of dodelijk slachtoffer ligt tussen de één keer per tien en één keer per
100 jaar.
1

Niet actief beveiligt betekent dat er een lampen, bellen en overwegbomen zijn die de weggebruiker waarschuwen als
er een trein nadert.
2
Een belangrijk doel van het Overwegenregister is het kunnen maken van een ranking van de overwegen onderling.
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Inleiding
In de gemeente Soest liggen drie onbewaakte spoorwegovergangen, waarvan één een
openbare Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) is; De Gouden Ploeg. Deze
overweg heeft voor de gemeente Soest een belangrijke recreatieve en cultuurhistorische functie,is alleen voor langzaam verkeer oversteekbaar en bevindt zich naast
station Soest.
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben samen de
ambitie om alle openbaar toegankelijke NABO’s op te heffen. Deze onbeveiligde
overwegen brengen namelijk gevaarlijke situaties met zich mee. De ambitie is om in
2023 al deze openbaar toegankelijke NABO op het reizigersnet te hebben aangepakt.
De gemeente wil de overweg De Gouden Ploeg open houden. De gemeente heeft een
plan van aanpak opgesteld om te komen tot besluitvorming over deze overweg. Een
onderdeel uit dat plan is het opstellen van een risicoanalyse die inzicht geeft in de
veiligheidsrisico’s op de overweg in de huidige situatie.
Deze rapportage bevat de gevraagde risicoanalyse. Deze analyse bevat de beoordeling
van de overwegveiligheid van deze NABO.
In deze analyse komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Een beschrijving van de huidige situatie op de overweg;
2. De risicoanalyse van de overweg;
Het toetskader en de methodiek die daarbij zijn gehanteerd, zijn te vinden in
Bijlage I.
3. Een vergelijking van het risiconiveau van de NABO De Gouden Ploeg ten
opzichte van andere NABO’s in Nederland.
4. Maatregelen die bij de overweg getroffen kunnen worden om het risico te
verlagen. Die bestaan uit grote maatregelen om de overweg op te heffen of te
beveiligen en kleinere optimalisaties van de huidige situatie.
5. Een samenvattend overzicht van de risico’s die geconstateerd zijn bij de
overweg.

E60-FHO-KA-2101845 / Proj.nr. MN002731 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 17 september 2021

3/27

Referentiedocumenten
[Ref 1] Beleidsagenda Spoorwegveiligheid 2020-2025.
Ministerie van I&W, januari 2020
[Ref 2] Risicoanalyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen
ProRail, PRC00200, versie 002, 01-11-2019
[Ref 3] Overwegbeveiliging, Verkeerskundige richtlijnen en normen
ProRail, RLN20420-1, versie 005, 01-10-2018
[Ref 4] Verbeterd risicoprofiel en risicoranking van overwegen
ProRail, Arcadis, Goudappel Coffeng, RND114/Abf/0002.03, 5-20-2018
[Ref 5] Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 juli
2016, nr. IENM/BSK-2016/134534
[Ref 6] Exportbestand uit Overwegenregister
Ontvangen van ProRail op 17 mei 2021
[Ref 7] Presentatie Informatiebijeenkomst 25 maart
ProRail

E60-FHO-KA-2101845 / Proj.nr. MN002731 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 17 september 2021

4/27

1

Situatiebeschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie bij de NABO “De Gouden Ploeg”.
1.1 Wegkenmerken en
omgeving

De NABO ligt in Soest in de spoorlijn tussen Den Dolder en Baarn ten noorden van
station Soest. In de omgeving van het station zijn nog twee overwegen. Dat betreft het
overpad bij het station in het oostelijk spoor. Deze is nodig om het perron tussen de
beide sporen te kunnen bereiken. Ten zuiden van het station ligt de overweg Veldweg.
Deze twee overwegen zijn voorzien van een actieve beveiliging.

Figuur 1: Locatie overweg
De spoorkruisende weg is een voetpad. Er komen ook fietsers. De meeste fietsers
stappen af om het spoor over te steken. Tijdens de uitgevoerde observatie zijn ook
fietsers waargenomen die fietsend oversteken.
Aan de oostzijde ligt de verharde weg De Gouden Ploeg (Zie Figuur 2). Daar ligt ook
de bebouwde kom van Soest. Aan de westzijde een smal voet-/fietspad; het Chris
Uiterwijkpad. Aan die zijde bevindt zich een begraafplaats en onbebouwd agrarisch
gebied.
Voor personen die het spoor oversteken is er tussen de sporen een veilige opstelruimte.
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Figuur 2: Luchtfoto overweg
Het verkeer op de overweg heeft hoofdzakelijk een recreatief karakter. De Gouden
Ploeg wordt gebruikt als verbinding tussen de gebieden rondom de Eem ten oosten van
Soest en het open gebied van De Eng aan de westzijde. In beperkte mate wordt het
gebruikt door personen die zich tussen de begraafplaats en de oostzijde van het spoor
bewegen. De hoofdingang van de begraafplaats bevindt zich aan de Molenweg. Er is
een alternatieve route via Torenstraat, Kerkstraat en Veldweg die weinig langer dan de
route over de NABO.
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Van 9 tot en met 15 juli 2021 is een telling uitgevoerd van het aantal passanten op de
overweg.

Noord
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zuid
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Eindtotaal
1.2 Spoor en treinen

Voetgangers
237
42
32
43
15
24
45
36
221
37
23
27
25
23
49
37
458

Fietsers
115
22
6
16
7
24
23
17
168
38
11
26
5
31
25
32
283

ProRail hanteert een registratie waarbij een locatie op het spoor wordt aangeduid met
een ‘geocode’ die de spoorlijn aangeeft en een kilometrering over de lijn. De NABO
ligt op de lijn met geocode 091 kilometer 6,293.
De spoorlijn wordt alleen gebruikt voor de sprinter op het Utrecht Centraal – Den
Dolder – Baarn vice versa. Per uur passeren twee treinen per rijrichting de NABO.
De snelheid van de treinen is maximaal 40 km/uur. Vanwege het feit dat elke trein net
vertrekt vanaf het station, of aan het afremmen is, ligt de snelheid in de praktijk lager.
Dit blijkt ook uit metingen van de treinsnelheden die zijn gedaan van 20 t/m 27 juli
2021. Hieruit blijkt dat treinen richting station Soest de overweg met gemiddeld 32
km/u passeren en richting Soestdijk met gemiddeld 34 km/u.
Bij De Gouden Ploeg is de treinsnelheid wisselend. Er is verschil tussen binnenkomende afremmende treinen en vertrekkende versnellende treinen. De uitgevoerde
meting van treinsnelheden laat dat ook zien. De volgende grafiek geeft het aantal
treinen met een bepaalde snelheid.
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Figuur 3: Grafiek gemeten snelheden

1.3 Overwegbeveiliging

De overwegbeveiliging bij een NABO heeft alleen passieve elementen. De
weggebruiker wordt niet gewaarschuwd als er een trein nadert, maar moet dat zelf in
de gaten houden.
De overwegbeveiliging bij De Gouden Ploeg bestaat uit:
 Zigzaghekken.
 Andreaskruisen.
 Verkeersbord RVV J11 (pas op overweg zonder overwegbomen), met
onderbord “onbewaakte overweg”.
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Figuur 4: overwegbeveiliging (zijde De Gouden Ploeg)

Figuur 5: overwegbeveiliging (oostelijk spoor, gezien vanaf westzijde)
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2

Risicoanalyse overweg

De risicoanalyse van de overweg bestaat uit twee onderdelen:
1. Toetsing aan algemene aspecten die het risicoprofiel van de overweg bepalen.
Hiermee wordt een algemene indruk gekregen van het risicoprofiel.
2. Benoemen van specifieke risico’s bij dit ontwerp in deze omgeving. Dit kan
gaan om een gedetailleerde uitwerking van een algemeen aspect, of om een
locatiespecifiek risico dat nog niet bij de algemene aspecten aan de orde is
gekomen.
2.1 Toetsing algemene
aspecten

Er is geen kwantitatieve methodiek waarmee in getallen kan worden berekend hoe
groot het risico is op een overweg. Er is wel overeenstemming tussen overwegdeskundigen van ProRail, ILT3 en adviesbureaus over de aspecten die invloed hebben
op het risiconiveau van overwegen. Deze aspecten zijn vastgelegd in de rapportage
“Verbeterd risicoprofiel en risicoranking van overwegen” [Ref 4].
De meeste aspecten zijn van toepassing voor zowel actief beveiligde overwegen als
niet actief beveiligde overwegen. Sommige aspecten hebben invloed op de kans van
een incident, andere aspecten op het gevolg daarvan. In deze risicoanalyse
overwegveiligheid worden kans en gevolg beide beoordeeld. Die aspecten worden
uitgelegd in bijlage II.
De volgende tabel toetst de situatie van De Gouden Ploeg ontwerp aan deze algemene
aspecten.
Aspect

Beoordeling

Aantal sporen

Wanneer er sprake is van enkelspoor zal er nooit een tweede trein kunnen
komen heel kort na een eerste. Bij twee of nog meer sporen, kan dat wel.
Daarom is het aantal sporen van invloed op het risiconiveau. Hoe meer
sporen, hoe groter de kans op een ‘tweede’ trein.
Bij De Gouden Ploeg gaat de totale oversteek over twee sporen. Maar tussen
beide sporen zit 5 meter ruimte waar personen veilig kunnen staan. Ook is er
geen sprake van twee treinen kort na elkaar. Het duurt geruime tijd nadat de
trein uit Baarn binnen is totdat de trein naar Baarn vertrekt. Wat betreft risico
kan de situatie daarom worden beoordeeld als een situatie met “enkelspoor”.
En dat is positief voor de overwegveiligheid.

3

ILT = Inspectie Leefomgeving en Transport
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Aspect

Beoordeling

Aansluiting station

Het komt voor dat treinreizigers vanaf een overweg de perrons op kunnen
lopen. Dat trekt extra mensen die de overweg gebruiken. Deze situatie geeft
een verhoogd risico.

Formeel is er vanaf de overweg geen toegang tot het perron. Die toegang
gaat via de actief beveiligde overweg bij het station.
Maar de afstand vanaf de overweg De Gouden Ploeg tot het perron is zeer
kort. En dat biedt personen vanaf de wijken ten zuidoosten van het spoor een
korte route naar het perron. Ze moeten dan wel het perron opklimmen.
Vervolgens moeten ze doorlopen naar de andere kant van het perron om in te
checken. Dit maakt de route minder aantrekkelijk ten opzichte van de
reguliere route van/naar het perron. Daarbij komt dat er nabij de overwegen
geen bijzondere herkomsten / bestemmingen zijn (bijv. scholen) waardoor er
een specifieke groep treinreizigers is voor wie de route van overweg naar
perron aantrekkelijk is.
In theorie is de korte afstand tussen overweg en perron negatief voor de
overwegveiligheid, maar in de praktijk bij De Gouden Ploeg zal er geen
sprake zijn van risicoverhoging.
Schuine overwegen

Als er een schuine hoek is tussen weg en spoor, dan is dat om twee redenen
negatief van invloed op het risicoprofiel. Ten eerste wordt de oversteektijd
voor het wegverkeer langer. Ten tweede bestaat het risico voor fietsers en
andere voertuigen met smalle banden dat ze klem komen te zitten in de groef
langs de rails.
Bij De Gouden Ploeg is de hoek tussen weg en spoor op het westelijk spoor
haaks, en op het oostelijke spoor bijna haaks. In het tussengebied is er wel
een schuine hoek van het pad ten opzichte van het spoor. (zie Figuur 2).
De schuine hoek heeft in deze specifieke situatie geen negatieve invloed op
de overwegveiligheid.

Zichtbaarheid overweg

Het is van belang dat een weggebruiker kan zien dat hij of zij een overweg
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Aspect

Beoordeling
nadert. Dat voorkomt ongemerkt passeren van een overweg of een
schrikreactie.
Bij De Gouden Ploeg zorgen de zigzaghekken er voor dat elke weggebruiker
duidelijk kan zien dat er een overweg is. Dat is positief voor de
overwegveiligheid.

Uitzicht weggebruiker

Als er geen actieve beveiliging is, dan is het uitermate belangrijk dat een
weggebruiker een naderende trein kan zien. Onbelemmerd uitzicht van de
weggebruiker op het spoor is dan essentieel. Dit aspect vraagt voor de
situatie bij De Gouden Ploeg speciale aandacht. Het wordt beschreven in
paragraaf 2.2.1.

Dieplader-gevoeligheid

Niet van toepassing omdat dit oversteek is voor voetgangers. Dit is positief
voor de overwegveiligheid.

Treinfrequentie

Vier treinpassages per uur is in Nederland gebruikelijk, maar niet hoog. Bij
ongeveer 40% van de overwegen in Nederland is het aantal treinpassages
vier per uur of minder.
Deze treinfrequentie is niet negatief of positief voor de overwegveiligheid.

Spreiding treinsnelheid

Als de passerende treinen bij elke passage even hard rijden is dat gunstig
voor de veiligheid. Als de snelheid per passage verschilt neemt het
risiconiveau toe.
Bij De Gouden Ploeg is de treinsnelheid wisselend. Er is verschil tussen
binnenkomende afremmende treinen en vertrekkende versnellende treinen.
De uitgevoerde meting van treinsnelheden laat dat ook zien. Zie Figuur 3.
Een trein die 15 km/uur rijdt doet 24 seconden om de 100 meter te
overbruggen tussen het punt waarop de trein (vanuit richting Baarn) zichtbaar
is en de overweg. Bij snelheid van 45 km/uur is dat 8 seconden.
Overweggebruikers die gewend zijn aan een 'langzame' trein kunnen zich
verkijken op de snelheid van een 'snelle' trein.
Voor een trein die nog stil staat bij het station zullen weggebruikers iet
kunnen beoordelen hoe lang het duurt voordat de trein in beweging gaat
komen. De machinist van de betreffende trein heeft zicht op de overweg en
kan zijn vertrek uitstellen, een geluidssignaal geven of langzamer wegrijden
als hij nog personen op de overweg ziet.
Dit spreiding in treinsnelheid is voor de treinen vanuit richting Baarn negatief
voor de overwegveiligheid.

Beveiliging i.c.m. gebruik

Hier speelt de vraag of de huidige overwegbeveiliging passend is bij het
gebruik van de overweg. De beoordeling van dit aspect gebeurt op basis van
het beleid en de richtlijnen van ProRail.
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Aspect

Beoordeling
De huidige richtlijnen van ProRail [Ref 3] geven aan hoe de beveiliging van
een NABO in het hoofdspoorwegennet er uit moet zien.
De basisuitvoering van een niet actief beveiligde openbare overweg is een
overweg met andreaskruisen en schrikhekken. Een openbare niet actief
beveiligde overweg voor alleen langzaam verkeer kan aanvullend
voorzien zijn van een klap- of zigzaghek. Openbare niet actief beveiligde
overwegen met een beperkt uitzicht kunnen daarnaast voorzien
zijn van een verkeersbord (STOP bord of bord met max. snelheid.). De
aansluitende weg is bij voorkeur niet verhard en de breedte van de
aansluitende “rijbaan” is bij voorkeur niet meer dan 5m.
De overweg De Gouden Ploeg voldoet nagenoeg helemaal aan deze
richtlijnen. De aanwezige zigzag-hekwerken met rood-/witte planken zijn
anders vormgegeven dan officiële schrikhekken van ProRail. Een schrikhek
heeft een blauwe “Let op plank”. De keus voor blauw is gemaakt omdat het
hekwerk daarmee een hogere attentiewaarde krijgt vanwege het contrast met
rood/wit. Bij De Gouden Ploeg zal het ontbreken van de blauwe plank niet
onderscheidend zijn voor het risicoprofiel omdat weggebruikers toch wel in de
gaten hebben dat ze een spoor naderen en oversteken.

Ontruiming

De omgeving van een overweg kan zodanig zijn ingericht dat het wegverkeer
slecht weg kan komen op het moment dat de overweg gaat sluiten. Een
dergelijk “ontruimingsprobleem” is een regelmatig terugkerende oorzaak van
aanrijdingen op overwegen.
Ook bij De Gouden Ploeg is het belangrijk dat overstekende voetgangers en
fietsers tijdig de overweg kunnen verlaten als er een trein nadert.
De snelheid waarmee weggebruikers de overweg kunnen verlaten, wordt
negatief beïnvloed door de zigzaghekken. Zeker als er een groepje fietsers
oversteekt (fietsend of met de fiets aan de hand) kan de passage van het
zigzaghek “tijdrovend” zijn.
Tussen het spoor en de zigzag-hekken zit een veilig gebied van ongeveer 2,5
meter. Daar kunnen twee of drie personen met fiets nog naast elkaar staan.
De kans dat een weggebruiker de overweg niet kan verlaten door een
ontruimingsprobleem is wel aanwezig, maar klein.
Deze ontruimingssituatie is niet negatief of positief voor de overwegveiligheid.
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Aspect

Beoordeling

Breedte van de overweg

De luchtfoto (Figuur 2) laat zien dat de breedte van de overweg varieert. Op
het westelijk spoor is de overweg breder dan in het middengebied en het
oostelijk spoor.
Voor vlotte afwikkeling van lopende weggebruikers is de breedte voldoende.
Maar voor fietsers, of lopers met de fiets aan de hand, is de overweg aan de
oostzijde smal, zeker in situaties dat er ook ‘tegenliggers’ zijn.
De uitgevoerde telling is gedaan in tijdsblokken van een kwartier. De telling is
gedaan in tijdsblokken van een kwartier. In meerdere kwartieren zijn er toch
25 a 30 passanten voor beide richtingen tezamen. De kwartieren met
maximale aanbod liggen tussen 13.00 en 17.30 uur. De telling geeft verder
geen nader inzicht in de gelijktijdigheid van de passages. Bij gelijk verdeeld
aanbod zijn maximaal gemiddeld 2 personen per minuut op de overweg.
Het smalle pad is in theorie negatief voor de overwegveiligheid. Maar gezien
het verkeersaanbod is de kans op een daadwerkelijke blokkade door een piek
in de gelijktijdige aanwezigheid van passanten zeer klein.

Omgeving die de aandacht

Dit aspect speelt een rol in druk stedelijk gebied, waarbij in de omgeving van

afleidt

de overweg allerlei zaken zijn die de aandacht van de weggebruiker afleiden
zodat ze te weinig aandacht geven aan de overweg.
Bij De Gouden Ploeg is dit zeker niet aan de orde. Dat is positief voor de
overwegveiligheid.

Hinderlijke profielovergang

Een hinderlijke profielovergang komt voor als het wegprofiel op de overweg
zelf anders is dan het wegprofiel voor of na de overweg. Voor de NABO bij
De Gouden Ploeg is dit niet aan de orde. Dat is positief voor de
overwegveiligheid.

Aanwezigheid

Op een onverharde weg zijn weggebruikers meer behoedzaam dan op een

wegverharding

verharde weg. Bovendien is snelheid en intensiteit van wegverkeer op
onverharde wegen in de regel laag.
Het Chris Uiterwijkpad is een smal onverhard pad. Dit is positief voor de
overwegveiligheid.

Intensiteit fietsverkeer

Een hoge intensiteit van fietsverkeer werkt sterk risicoverhogend in druk
stedelijk gebied. Op de overweg De Gouden Ploeg is de intensiteit laag (zie
par. 5 voor de tellingen). Dit is positief voor de overwegveiligheid.

Bereikbaarheid van de

Als een NABO goed bereikbaar is dan trekt dat extra weggebruikers aan.

overweg

Daarbij speelt een rol of de toeleidende wegen een aantrekkelijke route zijn,
met name voor recreatieve weggebruikers.
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Aspect

Beoordeling
Het Chris Uiterwijkpad is vanaf de Molenweg voor recreatieve weggebruikers
een aantrekkelijke route. Vanaf de wijken ten oosten van het spoor is de
overweg goed bereikbaar. Dit is negatief voor de overwegveiligheid.

Gebruik overweg:

Het gebruik van een particuliere overweg is beperkt en daardoor hebben ze

particulier of openbaar

een lager risiconiveau dan openbare overwegen. De Gouden Ploeg is
openbaar en dat is negatief voor de overwegveiligheid.

Verhoogde kans op onveilig

Recreatief gebruik verhoogt het risico. Er komen dan relatief veel

gedrag bij NABO –

weggebruikers die ter plaatse niet bekend zijn met de situatie.

recreatief gebruik

De Gouden Ploeg wordt veel gebruikt voor recreatieve doelstellingen. In het
merendeel van de gevallen gaat het om personen uit de directe omgeving die
de overweg regelmatig passeren. Deze kennen de situatie.
Daarnaast zullen ook dagjesmensen zijn die de situatie niet kennen.
Het recreatief gebruik is negatief voor de overwegveiligheid, maar omdat er
een relatief groot aandeel personen passeert dat wel lokaal bekend is, is het
negatieve effect gering.

Snelheid treinverkeer

De snelheid van de trein heeft op twee manieren effect. Ten eerste is de
snelheid van een trein van invloed op de kans van ontsporen. Bij ontsporing
is de kans op slachtoffers in de trein groter. Ten tweede zal de ernst van de
verwondingen van inzittenden van een motorvoertuig hoger zijn als de trein
een hoge snelheid heeft. Voor voetgangers en langzaam verkeer zal de
treinsnelheid weinig effect hebben op de ernst van de verwondingen.
De snelheid van de trein bij De Gouden Ploeg is laag. Dat is positief voor de
overwegveiligheid.

Ligging in boog

Als het spoor in een boog ligt, is de kans op ontsporen, na aanrijding tussen
trein en wegvoertuig groter. En bij ontsporing is de kans op slachtoffers in de
trein groter.
Bij De Gouden Ploeg speelt dit aspect geen rol. Omdat er geen
motorvoertuigen op de overweg komen. Een trein ontspoort niet na aanrijding
met een voetganger of fietser.

2.2 Specifieke risico’s

Deze paragraaf beschrijft specifieke risico’s bij de veranderingen. Dit kan gaan om een
gedetailleerde uitwerking van een algemeen aspect, of om een locatiespecifiek risico
dat nog niet bij de algemene aspecten aan de orde is gekomen.

2.2.1. Uitzicht

Dit betreft een uitgebreidere beschouwing van het algemeen aspect. Onbelemmerd
uitzicht van de weggebruiker op het spoor is bij een NABO essentieel. De wettelijke
regelgeving hiervoor is vastgelegd in de “Regeling omgevingsregime hoofdspoor-

weggebruiker
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wegen” [Ref 5]. Voor niet actieve beveiligde overwegen staat daarin het volgende in
paragraaf 6, artikel 13, leden 2 en 3:
1) Het is verboden bij een niet actief beveiligde overweg objecten hoger dan één
meter te plaatsen of in stand te houden in het in bijlage 7 weergegeven gebied.
2) De minister kan ontheffing verlenen van het in het eerste of tweede lid vervatte
verbod.
Het gebied wordt gevormd door de ruit die aan weerszijden 500 meter over het spoor
en 11 meter over de weg loopt

Figuur 6: Bijlage 7 uit Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen
De richtlijn RLN20420 van ProRail [Ref 3] geeft meer detail voor deze “Uitzichtlijnen”. De RLN20420 schrijft daarover (cursieve tekst):
Het vastleggen van uitzichtlijnen is gebaseerd op de spoorwegwet en het is bedoeld om
weggebruikers en machinisten bijtijds zicht op elkaar te laten krijgen. Dat is van
belang bij niet actief beveiligde overwegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom
en zowel openbaar als niet openbaar.
 Aan de spoorzijde moet voldaan worden aan een minimale zichttijd van 20
sec4. Rekeninghoudend met de baanvaksnelheid leidt dat tot een vereiste
zichtlengte (Lt) gemeten vanaf de as van de weg, over de as van het spoor, met
een maximum van 500m.
 Aan de wegzijde moet voldaan worden aan een (vaste) maat van 11m gemeten
vanaf de as van het dichtst bijgelegen spoor in de overweg, over de as van de
weg.
Bij actief beveiligde overwegen geldt dat er in principe geen uitzicht benodigd is.
In onderstaande tabel zijn als voorbeeld enkele waarden van Lt aangegeven bij
verschillende treinsnelheden:
4

De richtlijn van ProRail maakt geen onderscheid tussen enkelsporige oversteken en dubbelsporige oversteken. Een
enkelsporige oversteek is ongeveer vijf meter korter dan een dubbelsporige. De Gouden Ploeg is geen dubbelsporige
oversteek maar twee enkelsporige oversteken.
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De snelheid van de treinen is maximaal 40 km/uur.
Bij De Gouden Ploeg ligt het spoor richting het noorden in een boog. Weggebruikers
die aan de westzijde van het spoor staan, en naar net noorden kijken, kunnen slechts
een beperkte afstand waarnemen. De afstand vanaf de overweg tot de plaats waar de
trein te zien is, bedraagt ongeveer 100 meter.

Figuur 7: Zicht naar het noorden (positie foto: zigzaghek westzijde overweg)
Het zicht naar het zuiden, richting station, is ongehinderd. Aan beide zijden van het
spoor is de trein bij het perron zichtbaar.
De situatie bij De Gouden Ploeg voldoet niet aan de “Regeling omgevingsregime
hoofdspoorwegen” en de RLN20420. Dat komt niet doordat er objecten in de
uitzichtruit staan, maar door de boog in het spoor. De genoemde regelgeving houdt
daar geen rekening mee. Daarom volgt nu een beschouwing van de ‘zichtijden’ versus
de vereiste oversteektijden.
Tijdens de schouw van de overweg is bij een aantal treinpassages de tijd gemeten die
een trein nodig had om op de overweg te komen.
 Vanuit noorden. 12 seconden tussen het moment dat trein te zien is en het
moment dat de voorkant van de trein op de overweg is.
 Vanuit zuiden. 13 seconden tussen het moment waarop te zien is dat de trein
gaat rijden en het moment dat de voorkant van de trein op de overweg is.
Het gebied van 2,5 meter gerekend vanuit de as van het spoor (dus in totaal 5 meter)
moet als onveilig worden beschouwd.
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Een gezonde voetganger loopt ongeveer 5 km/uur (1,4 m/sec) heeft drie
seconden nodig het onveilige gebied te passeren.
Personen die slecht ter been zijn lopen 2,5 km/uur en hebben zes seconden
nodig voor passage van het onveilige gebied.

In principe is er voldoende tijd om over te steken binnen de 12 seconden die het duurt
voordat een trein op de overweg is. Het risico wordt verlaagd doordat machinisten
zeker zullen reageren, door (harder) te remmen als ze zien dat er nog personen op de
overweg zijn.
2.2.2. Helling oostzijde

Het Chris Uiterwijkpad heeft vlak voor het spoor een helling naar beneden richting het
spoor. Met name voor fietsers is dit risicoverhogend. Een fietser kan de situatie
verkeerd inschatten waardoor er te laat of te weinig wordt geremd bij het afrijden van
de helling richting het spoor. Ook voor personen met of in voertuigen op wielen, zoals
kinderwagens, rollators en dergelijke, kan dit een risico zijn.
Dit betreft echter geen ‘overwegveiligheid’. De weggebruiker zal tegen het zigzaghek
botsen en daardoor niet het spoor opschieten. Er volgt dan geen aanrijding met een
trein, maar de helling leidt wel tot hogere kans op verwondingen door aanrijding van
het zigzaghek.
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3

Vergelijking risiconiveau NABO

ProRail heeft alle overwegen in Nederland ingevoerd in het zogenoemde
“Overwegenregister”. Het document “Verbeterd risicoprofiel en risicoranking van
overwegen” [Ref 4] is de basis voor het Overwegenregister. Het Overwegenregister
geeft een semi-kwantitatieve waardering van het risicoprofiel. Een belangrijk doel van
het Overwegenregister is het kunnen maken van een ranking van de overwegen
onderling.
In dit hoofdstuk wordt de NABO De Gouden Ploeg, op basis van een export-file uit het
overwegenregister [Ref 6] gerankt ten opzichte van andere NABO’s.
3.1 Selectie openbare
NABO’s

Het Overwegenregister bevat de overwegen in het hoofdspoorwegnet voor
reizigerstreinen. In het ontvangen export-bestand [Ref 6] zitten in totaal 1.751
overwegen. Daarvan zijn er 1.517 voorzien van een actieve beveiliging.
Er resteren dan 233 NABO’s met verschillende vormen van niet actieve beveiliging.
Dat betreft niet-openbare 153 NABO’s en 80 openbare NABO’s. De overweg De
Gouden Ploeg behoort tot de 80 openbare NABO’s en wordt binnen deze selectie
beoordeeld.

3.2 Ranking

De 80 openbare NABO’s hebben in het Overwegenregister een score conform [Ref 4].
Hoe hoger de score des te hoger het risicoprofiel van de overweg. De Gouden Ploeg
heeft een score van 160 punten. De volgende grafiek toont het aantal NABO’s
(horizontale as) met een bepaalde score (verticale as, gegroepeerd in score reeksen van
50-tallen).

Grafiek aantal NABO’s per score-reeks
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3.3 Toelichting

Er zijn in het Overwegenregister 51 openbare NABO’s met een score lager dan De
Gouden Ploeg en dus 28 met een hogere score. Daarmee zit De Gouden Ploeg aan de
bovenkant van de ‘middenmoot’.
Dat De Gouden Ploeg relatief hoog in de ranking zit komt doordat in de systematiek in
[Ref 4] geen mogelijkheid zit om een aantal nuances aan te brengen. Die nuances zijn
wel beschreven in de risicoanalyse in hoofdstuk 2. Het ontbreken van nuances leidt in
het Overwegenregister tot een hogere score op de aspecten:
 Toegang tot perron.
 Relatief veel recreatief gebruik
Indien de systematiek van het overwegenregister ruimte zou bieden voor de nuances
dan zou de NABO De Gouden Ploeg lager in de ranking staan dan nu het geval is.
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4

Maatregelen bij de overweg

ProRail heeft in haar prestentatie tijdens de informatieavond op 25 maart 2021 een
aantal mogelijke maatregelen met kosten gepresenteerd. In aanvulling op die
maatregelen worden in dit hoofdstuk enkele optimalisaties van de huidige overweg
aangedragen. Het veiligheidseffect van de maatregelen verschilt.
4.1 Grote maatregelen

Op de informatieavond heeft ProRail de volgende maatregelen gepresenteerd. Dit zijn
grote maatregelen die leiden tot opheffen of beveiligen van de overweg.
Maatregel

Kosten

Opheffen (met alternatieve ontsluiting Engzijde d.m.v.

Investeringskosten : 0,65 mio €

wandel- fietspad vanaf Jan Lievenselaan langs het spoor)

Jaarlijks onderhoud PM

Wandelbrug

Investeringskosten : 1,5 mio €
Jaarlijks onderhoud : 5 k€

Beveiligen

Investeringskosten : 1,3 mio €
Jaarlijks onderhoud : 10 k€

4.2 Optimalisaties huidige
situatie

In de huidige situatie met de NABO zijn optimalisaties mogelijk met een positief effect
op veiligheid.
Maatregel

Kosten

Aanbrengen van kruismarkeringen op de overwegbeplating. Deze

Investeringskosten : 2 k €

kruismarkering geeft het gebied aan waar personen niet veilig staan omdat

Jaarlijks onderhoud PM.

ze geraakt kunnen worden door een passerende trein.

Elke vijf jaar belijning
opnieuw aanbrengen.

Het bijplaatsen van een aantal zigzaghekken zodanig dat fietsend

Investeringskosten : 4 k €

oversteken geheel niet meer mogelijk is. Lopende passanten hebben meer

Jaarlijks onderhoud PM.

aandacht voor het treinverkeer. Dat is voordelig voor de veiligheid.
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Maatregel

Kosten

N.B. De gele lijntjes in de figuur zijn illustratief voor het idee. Exacte
plaatsing moet nader onderzocht en afgestemd worden.
Er is ook een nadeel verbonden aan deze maatregel. Het passeren van de
hekjes gaat langzamer wat betekent dat het meer tijd kost voor
weggebruikers om de spooromgeving te verlaten.
Een variant op het aanbrengen van drie hekwerken per locatie, is het
veranderen van de plaatsing van de huidige hekwerken. In de huidige
situatie staan de zigzaghekken zo dat de boog van het voet-/fietspad nog
redelijk ‘vloeiend’ tussen de hekken doorgaat. Hierdoor is het gemakkelijke
de hekken fietsend te passeren.
Door de hekwerken meer haaks op de richting van het pad te plaatsen wordt
het fietsend passeren lastiger.
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Maatregel

Kosten

Verbreding van de overwegbevloering in het oostelijk spoor en van het pad

Investeringskosten : 50 k €

tussen beide sporen. Dit geeft meer veilige opstelruimte en bevordert de

Jaarlijks onderhoud PM.

doorstroming wanneer er tegenliggers zijn.
Daarbij kan de oversteek in het oostelijk spoor ook ‘haaks’ worden gemaakt.
Het plaatsen van een hekwerk op het uiteinde van het perron om toegang

Investeringskosten : 2 k €

tot perron vanaf overweg moeilijker te maken.

Jaarlijks onderhoud PM.
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5

Overzicht en conclusies risico’s overweg

Dit hoofdstuk bevat een overzicht op van risico’s (met oorzaken en gevolgen) van de
huidige situatie op de overweg. De risico’s, en met name de oorzaken daarvan, volgen
uit de analyse in hoofdstuk 2.
De risico’s, oorzaken en gevolgen worden daarin kwalitatief beschreven.
5.1 Risico’s overweg

Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de risico’s op de overweg bij De
Gouden Ploeg (hst. 2).
Risico

Oorzaak

Gevolg

Aanrijding

Overstekende personen schatten de snelheid van de

Eén (zwaar)gewond of

voetganger of fietser

trein verkeerd in omdat er een relatief grote

overleden persoon.

door trein.

spreiding in de snelheid van de treinen is. Dit geldt
met name bij de treinen die binnenkomen uit de
richting Baarn. Bij afremmende treinen is de
spreiding het grootst, en door de boog in het spoor
kan een naderende trein relatief laat worden
waargenomen door de weggebruiker.

Aanrijding

Bij gelijktijdig (piek)aanbod van fietsers en

Eén (zwaar)gewond of

voetganger of fietser

voetgangers in twee richtingen is het pad over het

overleden persoon.

door trein.

oostelijk spoor en tussen de sporen smal voor een
vlotte doorstroming.
De kans dat dit optreedt is aanwezig, maar wel
uitermate klein. Het risico treedt alleen op bij een
piek in aantal overstekende personen die zelden
voor zal komen.

Aanrijding

Het Chris Uiterwijkpad is vanaf de Molenweg voor

Eén (zwaar)gewond of

voetganger of fietser

recreatieve weggebruikers een mooie aantrekkelijke

overleden persoon.

door trein.

route. Dat trekt extra mensen die de overweg
gebruiken. Hoe meer gebruikers, des te groter het
risico.
Het recreatief gebruik is negatief voor de overwegveiligheid, maar omdat er een relatief groot aandeel
personen passeert dat lokaal bekend is, is het
negatieve effect gering.
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5.2 Conclusies

De NABO De Gouden Ploeg heeft een aantal specifieke risico’s waarvan de
belangrijkste in de tabel hierboven zijn genoemd.
Daarnaast heeft de overweg een aantal aspecten waardoor het risico lager is dan bij
veel andere NABO’s in Nederland:
 Een aanrijding tussen trein en gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk. De kans
op slachtoffers in de trein zelf (machinist en/of reizigers) is nihil.
 De treinsnelheid is laag. Dit verhoogt de kans dat een trein tijdig kan remmen
als er weggebruikers op de overweg zijn.
Op basis van expert-opinion wordt ingeschat dat de kans op een aanrijding met een
zwaargewond of dodelijk slachtoffer ligt tussen de één keer per tien en één keer per
100 jaar.
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Bijlage I: Toetskader en toetsingsmethodiek
Op landelijk niveau is het beleid rondom overwegveiligheid beschreven in de
Beleidsagenda Spoorwegveiligheid 2020-2025. ProRail heeft op basis van de
Beleidsagenda haar beleid uitgewerkt. Bij elkaar vormt dit het toetskader voor
overwegveiligheid. Dat toetskader, en de toegepaste methodiek, worden in dit
hoofdstuk beschreven.
Beleidsagenda
Het overheidsbeleid ten aanzien van overwegen is beschreven in de “Beleidsagenda
Spoorwegveiligheid 2020-2025.”[Ref 1] (hierna “Beleidsagenda”). Het beleid
kenmerkt zich door het ‘Nee, tenzij’-principe. De Beleidsagenda noemt de volgende
uitgangpunten als basis voor overwegveiligheid:







Overwegveiligheid is de verantwoordelijkheid van spoor- en wegbeheerder
samen. Bij het beheersen van de risico’s op overwegen en het realiseren van
een goede doorstroming is de samenwerking tussen beide partijen steeds
belangrijker.
Bij het veiliger maken van overwegen geldt een risicogestuurde aanpak.
Investeringen en capaciteitsinzet vinden plaats waar de risico’s het grootst zijn.
Nieuwe overwegen zijn in principe niet toegestaan. De veiligheid op bestaande
overwegen mag niet afnemen door bijvoorbeeld ontwikkelingen op het spoor
(bv. frequentieverhoging) of wijzigingen in de omgeving die leiden tot
toename of wijziging van het weggebruik op de overweg: het ‘Nee, tenzij’principe uit de Derde Kadernota Railveiligheid blijft onverminderd van kracht.
Dit houdt in dat de veroorzaker van toenemende onveiligheid op overwegen er
voor verantwoordelijk is dat de veiligheid wordt beheerst. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij het realiseren van nieuwe bebouwing of het wijzigen van de
verkeersfunctie van een overweg. In de praktijk heeft het ‘nee, tenzij’-principe
ertoe geleid dat er geen nieuwe overwegen bijkomen en dat overwegen in veel
gevallen zijn gesaneerd.
’De veroorzaker betaalt’: de initiatiefnemer van ontwikkelingen die een
negatief effect hebben op overwegveiligheid, is verantwoordelijk voor het
treffen van maatregelen om de afgenomen veiligheid te compenseren.

De Beleidsagenda geeft, in tegenstelling tot de Derde Kadernota Railveiligheid5, geen
procesbeschrijving met betrekking tot het maken van risicoanalyses en de toetsing
daarvan door ILT. ProRail en ILT hebben afgesproken het proces uit de Derde
Kadernota Railveiligheid te blijven volgen. Dit betekent dat de Initiatiefnemer voor een
wijziging een risicoanalyse op moet stellen en met ProRail moet afstemmen. Na
akkoord van ProRail wordt de risicoanalyse via ProRail ter toetsing aangeboden aan
ILT.

5

Derde Kadernota Railveiligheid, Ministerie van I&M, juni 2010. Thans vervallen voorganger van de Beleidsagenda.
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Beleid ProRail (PRC00200)
Als uitwerking van de Beleidsagenda, en passend binnen haar generieke
veiligheidsbeleid, heeft ProRail beleid geformuleerd met betrekking tot
overwegveiligheid. Dit beleid is vastgelegd in de procedure “Risicoanalyse en
risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen”. [Ref 1]. (hierna te noemen
“PRC00200”).
In PRC00200 heeft ProRail haar beleid vastgelegd voor:
1. Wijziging van spoorgebruik of spoorweginfrastructuur (o.a. verhoging
treinfrequentie).
2. Wijziging van het weggebruik, weginfrastructuur of omgeving.
3. Wijziging die leidt tot een beperking van het (recreatieve) gebruik.
4. Aanvraag voor een nieuwe overweg.
Methodiek risicoanalyse
Er is geen kwantitatieve methodiek waarmee in getallen kan worden berekend hoeveel
het risico toeneemt bij een verandering van de overweg en hoeveel het afneemt bij het
toepassen van een bepaalde maatregel. Maar er is wel overeenstemming tussen
overwegdeskundigen over de aspecten die invloed hebben op het risiconiveau van
overwegen. Deze aspecten zijn vastgelegd in de rapportage “Verbeterd risicoprofiel en
risicoranking van overwegen” [Ref 4].
In deze risicoanalyse wordt aan de hand van deze aspecten een beoordeling gemaakt
van het risiconiveau van de overweg.
Die aspecten zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen:
1. de fysieke uitrusting van de overweg (‘spoorweginfrastructuur’);
2. het gebruik van de overweg (‘spoorgebruik’);
3. de fysieke uitrusting van de kruisende weg en de omgeving (‘weginfrastructuur
en fysieke omgeving’);
4. het gebruik van de kruisende weg en de omgeving (‘weggebruik en gebruik
omgeving’).
De meeste aspecten zijn van toepassing voor zowel actief beveiligde overwegen6 als
niet actief beveiligde overwegen. Sommige aspecten zijn alleen van toepassing op één
van beide typen overwegen. In bijlage III worden deze aspecten één voor één in detail
beschreven.
Sommige aspecten hebben invloed op de kans van een incident, andere aspecten op het
gevolg daarvan. In deze risicoanalyse overwegveiligheid worden kans en gevolg beide
beoordeeld.

6

Een actief beveiligde overweg heeft een installatie met elementen die actief worden bij nadering van een trein, zoals
overwegbomen, bellen en knipperlichten.
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Overwegenregister
Het document “Verbeterd risicoprofiel en risicoranking van overwegen” [Ref 4] is de
basis voor het Overwegenregister van ProRail. Het Overwegenregister geeft een
semikwantitatieve waardering van het risicoprofiel. Een belangrijk doel van het
Overwegenregister is het kunnen maken van een ranking van de overwegen onderling.
De systematiek van het Overwegenregister kan echter niet worden gebruikt om aan te
tonen dat een bepaald veiligheidsniveau wordt gehandhaafd of dat risico’s worden
beheerst. Bij verandering op een overweg blijft een kwalitatieve beschouwing van de
lokale situatie van belang. Het Overwegenregister is ondersteunend in een
risicoanalyse, maar zeker niet bepalend.
Verkeerskundige richtlijnen (RLN20420-1)
De inrichting van de overwegbeveiliging is onder meer afhankelijk van de verkeerskundige situatie. ProRail heeft een specifieke richtlijn [Ref 3] opgesteld die wordt
gebruikt bij wegverkeerskundig (her)ontwerpen van overwegen. Deze richtlijn geeft
onder meer de criteria die gelden wanneer welk type overwegbeveiliging moet worden
toegepast. Het kan worden gebruikt om voor nieuwe overwegen de overwegbeveiliging
te bepalen, en om te toetsen of een overwegbeveiliging nog voldoet na veranderende
verkeerskundige omstandigheden.
>
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Bijlage II: Toelichting op aspecten risicoprofiel overwegen
Er zijn veel zaken met invloed op het risiconiveau van een overweg. Sommige zijn meetbaar en objectief, maar niet allemaal. In de tabel die nu volgt wordt uitgelegd welke
aspecten het risicoprofiel bepalen van een overweg. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Actief Beveiligde Overwegen (ABO) en niet actief beveiligde overwegen
(NABO). Een ABO heeft een installatie met elementen die actief worden bij nadering van een trein, zoals overwegbomen, bellen en knipperlichten. Een ABO kan
verschillende uitvoeringsvormen hebben (AHOB, ADOB, AOB, WILO). Sommige aspecten hebben invloed op de kans van een incident, andere aspecten op het gevolg
daarvan.
Aspect

Omschrijving

Aantal sporen
(ABO & NABO)
[Kans]

Iedereen kent het bord “Wacht, tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein
komen”. Een waarschuwing voor de komst van een tweede trein. Wanneer er sprake is
van enkelspoor zal er nooit een tweede trein kunnen komen heel kort na een eerste. Bij
twee of nog meer sporen, kan dat wel. Daarom is het aantal sporen van invloed op het
risiconiveau. Hoe meer sporen, hoe groter de kans op een ‘tweede’ trein.

Aansluiting station
(ABO & NABO)
[Kans]

Daar komt nog wat bij. Hoe meer sporen er zijn hoe groter de afstand wordt tussen de
overwegbomen aan beide kanten van de spoorbaan. En hoe groter die afstand is, hoe
langer het duurt voordat alle passanten de overweg zijn overgestoken. De overweg is zo
afgesteld dat de langzaamste passant veilig aan de overkant kan komen, voordat de
trein op de overweg arriveert. Dat heeft tot gevolg dat bij een brede overweg de
sluitingsduur groter is dan bij een smalle overweg. Als er dan ook nog sprake is van
onregelmatige sluitingsduur neemt de kans sterk toe dat passanten de sluitende of
gesloten overwegbomen negeren.
Het komt voor dat treinreizigers vanaf een overweg de perrons op kunnen lopen. Deze
situatie geeft een verhoogd risico. De lopende reizigers hebben hun aandacht bij het
station. Ze willen zien of hun trein er al staat of bijna arriveert. Dit leidt de aandacht af
van de overweg.
Op overwegen met aansluiting op perrons is er ook sprake van verhoogd risicogedrag.
Mensen willen hun trein halen. Ze zien hun trein al stilstaan langs het perron en kruipen
onder de overwegbomen door. Daarbij letten ze in hun haast niet op een trein die van
de andere kant aan komt rijden.
Bij beoordeling van dit aspect is niet de fysieke afstand tussen overweg en perron
maatgevend, maar het gedrag van mensen. Het aspect wordt beoordeeld op basis van
expert-opinion en observatie.

Voorbeeld

Vijf sporen in één overweg

Toegang tot perron vanaf overweg

Aspect

Omschrijving

Voorbeeld

Schuine overwegen
(ABO & NABO)
[Kans]

Als er een schuine hoek is tussen weg en spoor, dan is dat om twee redenen negatief
van invloed op het risicoprofiel. Ten eerste wordt de oversteektijd voor het wegverkeer
langer. Dat heeft negatieve consequenties voor de ontruiming van de overweg en de
dichtligtijd. Ten tweede bestaat het risico voor fietsers en andere voertuigen met smalle
banden dat ze klem komen te zitten in de groef langs de rails.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement (indicatie: kleiner
dan
60 graden voor gemotoriseerd verkeer en kleiner dan 75 graden voor (brom)fietsers.
Schuine hoek tussen spoor en weg

Zichtbaarheid overweg
(ABO & NABO)
[Kans]

Uitzicht weggebruiker
(Alleen NABO)
[Kans]

Dieplader-gevoeligheid
(ABO & NABO)
[Kans]

Het is van belang dat een weggebruiker kan zien dat hij of zij een overweg nadert. Dat
voorkomt ongemerkt passeren van een overweg of een schrikreactie. Daarvoor is het
nodig dat de juiste overweginstallatie (met bomen, borden en lampen) is geplaatst, en
dat er een obstakels zijn die het zicht op deze installatie blokkeren. Beoordeling vindt
plaats op basis van ‘overzicht’ uit de RLN20420 (Richtlijn van ProRail), observatie en
expert judgement.
Als er geen actieve beveiliging is, dan is het uitermate belangrijk dat een weggebruiker
een naderende trein kan zien. Onbelemmerd uitzicht van de weggebruiker op het spoor
is dan essentieel. De richtlijn RLN20420 van ProRail geeft het toetskader voor
noodzakelijk onbelemmerd uitzicht.
Een overweg is dieplader-gevoelig als het lengteprofiel van de weg
zodanig is (een ‘heuveltje’ in de weg) dat een lange dieplader klem
kan komen te zitten op de overweg. Dat komt voor als er
verkanting in de spoorbaan zit, of als het spoor op een spoordijk
ligt.
Elke diepladeroverweg heeft een nummer dat door vervoerders
gebruikt kan worden om in een register (beheerd door ProRail) te
kijken of hun dieplader de overweg kan passeren.

Spoorbaan op spoordijk

Aspect

Omschrijving

Treinfrequentie
(ABO & NABO)
[Kans]

Hoe meer treinen een overweg passeren, hoe meer risico’s er zijn. Maar je kan niet
zeggen dat het risico twee keer zo groot wordt als er twee keer zoveel treinen gaan
rijden. De relatie tussen aantal treinen en risico is niet lineair.

Spreiding sluitingsduur
(Alleen ABO)
[Kans]

Het risiconiveau neemt sterk toe wanneer een overweg de ene keer kort sluit en een
andere keer lang. Mensen nemen risico’s, negeren de gesloten overwegbomen, omdat
ze denken dat het lang zal duren voordat de trein komt. En dan komt er toch
onverwacht al heel snel een trein.

Spreiding treinsnelheid
(Alleen NABO)
[Kans]

Ongewenste/onbegrepen
dichtligtijd.
(Alleen ABO)
[Kans]

De spreiding in sluitingsduur kan worden berekend aan de hand van een gemeten
sluitduur per uur, het aantal gepasseerde treinen in dat uur en de netto
aankondigingstijd van de overweg. In het algemeen geldt echter dat deze situatie vooral
voorkomt bij overwegen vlakbij stations waar sprake is van remmende en vertrekkende
treinen al dan niet aangevuld door doorrijdende intercity’s of goederentreinen die de
overweg langzaam passeren.
Als de passerende treinen bij elke passage even hard rijden is dat gunstig voor de
veiligheid. Als de snelheid per passage verschilt neemt het risiconiveau toe. Dat heeft
vooral te maken met het gedrag van regelmatige gebruikers van de overweg. Mensen
die weten dat een trein op de betreffende overweg langzaam kan rijden, hebben de
neiging nog “net voor de trein” over te steken, en worden dan onaangenaam verrast als
de trein toch harder rijdt dan gedacht.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement. Een indicatie
voor verhoogd risico is als er tussen de snelste en langzaamste trein meer dan een
factor anderhalf in passagesnelheid zit.
Dit is een aanvulling op het aspect ‘spreiding sluitingsduur’. Ook als de spreiding
gering is, kan een overweg zo langdurig gesloten zijn dat dit ongewenst is voor de
doorstroming of onbegrepen door de weggebruikers. Als een overweg lang gesloten is
zonder dat er een trein is waar te nemen gaan weggebruikers risicogedrag vertonen.
Beoordeling vindt plaats op basis van expert-judgement.

Voorbeeld

Aspect

Omschrijving

Beveiliging i.c.m.
gebruik
(ABO & NABO)
[Kans]

Vanzelfsprekend heeft een ABO een lager risicoprofiel dan een NABO. Maar ook het
gebruik van de weg speelt een rol. Het risicoprofiel bij dit aspect neemt toe in de
volgende situaties.
 Een ABO op een erftoegangsweg heeft op dit aspect het laagste risico;
 Daarna volgt een ABO op gebiedsontsluitingsweg of stroomweg.
 Een NABO op openbare weg alleen voor langzaam verkeer heeft weer hoger
risicoprofiel.
 En een NABO openbare weg ook voor gemotoriseerd verkeer heeft op dit
aspect het hoogste risicoprofiel.
De omgeving van een overweg kan zodanig zijn ingericht dat het wegverkeer slecht
weg kan komen op het moment dat de overweg gaat sluiten. Een dergelijk
“ontruimingsprobleem” is een regelmatig terugkerende oorzaak van aanrijdingen op
overwegen. Bijna altijd is het een combinatie van een verkeerskundige situatie en
ondoordacht menselijk handelen.

Ontruiming
(ABO & NABO)
[Kans]

Aantal rijstroken
(Alleen ABO)
[Kans]

Er zijn veel oorzaken voor een slechte ontruiming. De beoordeling vindt plaats door
expert-judgement van de lokale situatie. Eén van de meest voorkomende oorzaken is
dat er net voorbij de overweg een afslag naar links of rechts is. Een auto die net de
overweg is gepasseerd en linksaf wil moet wachten op tegemoetkomend verkeer. Of
een auto die rechtsaf wil moet wachten omdat bij voorrang moet verlenen aan fietsers
die rechts van zijn voertuig rijden en rechtdoor gaan. De wachtende auto is een
blokkade. Voertuigen achter hem staan stil op de overweg en kunnen niet wegrijden als
de overweg gaat sluiten.
Het aantal rijstroken op een overweg is van invloed op de mogelijkheid om te kunnen
slalommen. Het is een bekend gegeven dat risico’s afnemen als op een rijstrook een
‘eerste voertuig’ tot stilstand komt voor de gesloten overweg. Dit eerste voertuig vormt
een blokkade voor volgende voertuigen. Hoe minder rijstroken er zijn, des te minder
‘eerste voertuigen’ tot stilstand moeten komen om dit effect te bereiken.
Bij de beoordeling maakt het niet uit of de rijstroken gemarkeerd zijn. Een weg zonder
middenstreep met voldoende breedte om twee voertuigen elkaar op de overweg te laten
passeren heeft twee rijstroken. En weg met een breedte voldoende om maximaal
eenrichtingsverkeer te faciliteren heeft één rijstrook.

Voorbeeld

Slechte ontruiming door te smalle weg.

Overweg met zes rijstroken

Aspect

Omschrijving

Breedte van de overweg
(Alleen NABO)
[Kans]

Bij een pad tot 2 meter breed is er feitelijk geen autoverkeer mogelijk. Er is dan alleen
sprake van langzaam verkeer. Bij breedte tussen 2 en 5 meter kan er één motorvoertuig
passeren, maar bij meer dan 5 meter kunnen er twee voertuigen tegelijkertijd
oversteken. Dat verhoogt het risicoprofiel van de overweg op dit aspect.
Het risicogedrag van fietsers (en scooterrijders) is aanzienlijk hoger dan dat van
automobilisten. Fietsers gaan gemakkelijk alle kanten op en trekken zich weinig aan
van lijnen, bermen en afscheidingen. Speciale voorzieningen voor fietsers kunnen het
risicoprofiel van een overweg verlagen.

Voorzieningen
fietsverkeer
(Alleen ABO)
[Kans]

Als de weg zo is ingericht dat alle soorten verkeer door elkaar rijden, is het risiconiveau
ook hoog. Fietsers kunnen dan heel gemakkelijk gaan slalommen. Dit komt
bijvoorbeeld voor bij wegen ingericht voor 30 km/uur en het concept “shared space”.
Dit geldt ook als er wel met belijning een fietssuggestiestrook is gemarkeerd.

Voorbeeld

Geen voorzieningen / Eindigende fietssuggestiestroken

Een lager risicoprofiel ontstaat als aan beide zijden van de weg een éénrichtingsfietspad
ligt dat alleen aan de ‘inrijkant’ een overwegboom heeft die het fietspad afsluit.
Het laagste risicoprofiel op dit aspect is een afgescheiden fietspad dat aan beide zijden
van het spoor over de volledige breedte wordt afgesloten met overwegbomen.

Afgescheiden fietspaden met bomen aan beide kanten
Omgeving die de
aandacht afleidt
(ABO & NABO)
[Kans]

Een omgeving vol met mooie winkels. Rondkijkende automobilisten op zoek naar een
parkeerplaats. Jonge scholieren in de buurt van scholen die meer aandacht hebben voor
elkaar dan voor het verkeer. Een aantrekkelijk plaatje op een ‘billboard”. Dit zijn
voorbeelden waardoor passanten met minder aandacht een overweg benaderen. Ze zijn
geconcentreerd op andere zaken dan de overweg. Ze zijn zich niet bewust dat ze
daardoor risico’s nemen op de overweg.
Het is de omgeving van de overweg die er op dit punt voor zorgt dat de aandacht van
de overweg wordt afgeleid.

Aspect

Omschrijving

Hinderlijke
profielovergang
(ABO & NABO)
[Kans]

Een hinderlijke profielovergang komt voor als het wegprofiel op de overweg zelf
anders is dan het wegprofiel voor of na de overweg. Diverse hinderlijke overgangen
kunnen voorkomen. Het voorbeeld hiernaast laat een situatie zien waarin voor de
overweg een afgescheiden fietspad is die op de overweg overgaat in een
fietssuggestiestrook.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement.

Voorbeeld

Overgang van afgescheiden fietspad naar fietssuggestiestrook
Aanwezigheid effectieve
middengeleider
(Alleen ABO)
[Kans]

De aanwezigheid van een effectieve middengeleider beperkt de mogelijkheid om de
slalommen. Een middengeleider is een verhoging tussen rijbanen. Hoe breed een
middengeleider is maakt voor de afscheiding niet uit, zolang voertuigen er maar niet
overheen kunnen rijden. Een brede middengeleider heeft wel het voordeel ten opzicht
van een smalle dat het ruimte biedt voor het plaatsen van onderdelen van een
overweginstallatie zoals paal met lamp, steller van een overwegboom of een schrikhek
met waarschuwingsbord.
Een middengeleider is effectief wanneer deze enige tientallen meters lang is, en niet
onderbroken behoeft te worden. Een lengte van 30 meter wordt als optimaal
beschouwt.
Een lange middengeleider is in bebouwde kom vaak niet inpasbaar omdat linksaf
slaand verkeer naar en uit zijwegen en inritten door de middengeleider onmogelijk
wordt gemaakt. Ook kortere middengeleiders of één effectieve middengeleider aan één
zijde van een overweg kunnen echter al voldoende zijn om slalommen tegen te gaan.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement.

Smalle en brede middengeleiders

Aspect

Omschrijving

Aanwezigheid
wegverharding
(ABO & NABO)
[Kans]

Op een onverharde weg zijn weggebruikers meer behoedzaam dan op een verharde
weg. Bovendien is snelheid en intensiteit van wegverkeer op onverharde wegen in de
regel laag. Een verharde weg heeft daardoor een hoger risiconiveau dan een onverharde
weg.

Intensiteit fietsverkeer
(ABO & NABO)
[Kans]

De intensiteit van fietsverkeer heeft wel invloed op het risiconiveau. Fietsers zijn
flexibel en laten zich minder gemakkelijk ‘blokkeren’. Fietsers, en in toenemende mate
scooterrijders, vertonen relatief hoog risicogedrag. Ze slalommen eerder om een
gesloten overwegboom heen dan automobilisten.
Beoordeling vindt in eerste instantie plaats op basis van observatie en expert
judgement, maar dient bij voorkeur in afstemming met de gemeentelijke
verkeerskundige te worden onderbouwd (op basis van telgegevens).

Bereikbaarheid van de
overweg
(Alleen NABO)
[Kans]

Een NABO ligt meestal in rustige landelijke omgeving waar, naast de beperkte
plaatselijke bevolking, bezoekers en leveranciers hoofdzakelijk recreatief verkeer komt.
Sommige NABO’s zijn slecht bereikbaar. De weg of het pad dat naar de NABO leidt
nodigt recreanten en andere passanten dan niet uit om van de weg gebruik te maken.
Maar het pad richting NABO kan ook uitnodigend zijn. De bereikbaarheid is van
invloed op de intensiteit van het wegverkeer.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement. Bereikbaarheid
van een overweg speelt alleen een rol bij openbare verkeer. Betreft het een overweg
‘achteraf’ of aan de achterzijde van een particulier erf dan is bereikbaarheid geen punt
van beoordeling.

Voorbeeld

Onverharde weg bij overweg

Intensief fietsverkeer (i.c.m. dubbele overweg)

Aspect

Omschrijving

Gebruik overweg:
particulier of openbaar
(ABO & NABO)
[Kans]

Een overweg die uitsluitend door particulieren wordt gebruikt heeft een lager
risicoprofiel. De betreffende weggebruikers kennen de overweg goed, hebben besef van
de risico’s en waar ze op moeten laten.
Als een overweg openbaar is, komt er een diversiteit aan weggebruikers op de
overweg. Ook gebruikers die ter plaatse niet bekend zijn. Dit verhoogt het risiconiveau.
Specifieke situaties in de omgeving van de overweg kunnen het risiconiveau van de
overweg vergroten. Dat kan gaan om bepaalde voorzieningen in de omgeving (scholen,
verzorgingstehuizen) maar ook om objecten nabij de spoorbaan (afvalcontainers,
reclameborden, etc.)
Het voorbeeld hiernaast toont een situatie waarbij fietsers (links op de foto) geen
gebruik maken van het verplichte fietspad (rechts) maar over het linker trottoir het
spoor willen passeren.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement,

Verhoogde kans op
onveilig gedrag AHOB
(Alleen ABO)
[Kans]

Verhoogde kans op
onveilig gedrag AOB –
gebruik als
interwijkverbinding
(Alleen bij
stationsoverpaden)
[Kans]
Verhoogde kans op
onveilig gedrag bij
NABO – recreatief
gebruik
[Kans]

Snelheid treinverkeer
(ABO & NABO)
[Gevolg]

Aan AOB is een overpad bij een station dat bedoeld is om treinreizigers het spoor te
laten kruisen. In een aantal gevallen zijn die AOB’s zo gesitueerd dat het voor
voetgangers en fietsers een aantrekkelijke route is tussen herkomst en bestemming aan
weerszijde van het spoor. De AOB dient dan onbedoeld als een interwijkverbinding en
dat verhoogt het risiconiveau.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement.
Voor NABO’s geldt dat er sprake kan zijn van recreatief gebruik. Veel voorkomend is
de situatie dat een NABO wordt gebruikt door voetgangers. Soms lokale bewoners die
hun hond uitlaten. Maar soms is ook wandelaars die langere afstanden afleggen. Het
gebeurt ook dat NABO’s onderdeel zijn van een gecommuniceerde en gemarkeerde
(lange afstands)wandelroute. Dit verhoogt de kans op onveilig gedrag en daarmee het
risiconiveau van de overweg.
Beoordeling vindt plaats op basis van observatie en expert judgement.
De snelheid van de trein heeft op twee manieren effect.
Ten eerste is de snelheid van een trein van invloed op de kans van ontsporen. Bij
ontsporing is de kans op slachtoffers in de trein groter. Ten tweede zal de ernst van de
verwondingen van inzittenden van een motorvoertuig hoger zijn als de trein een hoge
snelheid heeft. Voor voetgangers en langzaam verkeer zal de treinsnelheid weinig
effect hebben op de ernst van de verwondingen.

Voorbeeld

Aspect

Omschrijving

Ligging in boog
(ABO & NABO)
[Gevolg]
Aantal sporen
(ABO & NABO)
[Gevolg]
Frequentie treinverkeer
Aantal sporen
(ABO &

Als het spoor in een boog ligt, is de kans op ontsporen grotere. Bij ontsporing is de
kans op slachtoffers in de trein groter.
Als een trein ontspoort na aanrijding met een wegvoertuig is er alleen kans op
aanrijding van een tegentrein als er meer dan één spoor is. Bij aanrijding met tegentrein
(ook wel ‘secundaire aanrijding’ genoemd) kan het aantal slachtoffers toenemen.
Als een trein na ontsporing op het tegenspoor komt, kan er een aanrijding zijn met een
tegemoetkomende trein. Indien er een aanrijding is met een tegentrein, kan het aantal
slachtoffers toenemen. De kans op aanwezigheid van een tegentrein wordt beïnvloed
door de treinfrequentie.

Voorbeeld

