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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van kamerlid Gerkens over 

het treinongeluk bij Roermond op 20 maart 2003.  

 

1.  Wat is uw mening over de uitspraken van een woordvoerder van de Inspectie  

Verkeer en Waterstaat (IVW) over de oorzaak van het treinongeluk bij Roer-

mond? Vindt u het acceptabel dat er nadrukkelijk een mogelijke oorzaak wordt 

aangewezen, terwijl het onderzoek nog moet beginnen, met alle gevolgen voor de 

nabestaanden van dien? Zo ja, waarom gebeurt dit bij andere ongelukken niet? 

Zo nee, wat voor maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorko-

men?   

 

Aan 

de voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 
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1.  De IVW heeft geen uitspraken gedaan over mogelijke oorzaken. Donderdag-

namiddag is een persbericht (zie bijlage) verspreid waarin is gemeld dat de IVW 

een onderzoek instelt en dat “uit de nu beschikbare gegevens blijkt dat de reizi-

gerstrein op het moment van de botsing zich op een plaats bevond waar hij niet 

mocht zijn. De oorzaak hiervan is niet bekend; ook niet of het gaat om een men-

selijke, technische of organisatorische fout”. Het ANP heeft in zijn bericht-geving 

over het ongeval ten onrechte de suggestie gewekt dat de IVW vermoedt dat de 

machinist door een rood signaal is gereden. Op verzoek van de IVW is dit  bericht 

later op de avond gecorrigeerd. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat in enkele 

media is gemeld dat de machinist mogelijkerwijs debet is aan het ongeval. De fei-

telijke voorstelling van het gebeurde (de reizigerstrein bevond zich op een plaats 

waar hij niet behoorde te zijn) was toen, en is nog steeds, op grond van de be-

schikbare gegevens gerechtvaardigd. De IVW stelt naar aanleiding van het onge-

val een onderzoek in.  

2. Is het waar dat er bij de personentrein sprake was van het “oude” ATB-systeem 

terwijl de trein (een “Buffel”) al wel was uitgerust met de techniek voor het “nieu-

we” ATB-systeem? Zo ja waarom was de infrastructuur hier nog niet op aange-

past? Speelden hierbij kostenoverwegingen mee? Zo nee, welk ATB-systeem 

werd dan gehanteerd? Kunt u ook aangeven in hoeverre de overgang van het 

“oude”ATB-systeem naar het “nieuwe” systeem plaats gaat vinden?   
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2.  Het ongeval vond plaats aan de noordkant van station Roermond in het wissel-

complex waar de enkelsporige lijn naar Venlo aftakt van de dubbelsporige lijn 

naar Weert. Station Roermond, en de lijn naar Weert, inclusief het wisselcomplex 

van de aftakking, zijn al sinds decennia voorzien van ATB Eerste Generatie (AT-

BEG). Op de lijn naar Venlo is sinds 1997 ATB Nieuwe Generatie (ATBNG) in de 

baan aangebracht. Het ongeval vond dus plaats in een gebied met ATBEG. De 

reizigerstrein (en overigens ook de betrokken goederenlocomotief) is uitgerust 

met boordapparatuur die beide ATB-systemen kan "lezen" en automatisch over-

schakelt naar het in de baan aangebrachte systeem. Komende uit Venlo was de 

reizigerstrein zojuist de grens tussen beide systemen gepasseerd en, naar mag 

worden aangenomen, overgeschakeld van ATBNG naar ATBEG. Bij uitlezing van 

de Automatische RitRegistratie (ARR) van de reizigerstrein, die ondanks het feit 

dat deze zich in de vernielde cabine van het treinstel bevond, kon word veiligge-

steld, zal dit voorzover mogelijk worden geverifieerd. Gezien de specialistische 

kennis die nodig is voor het juist interpreteren van de in de ARR opgeslagen ge-

gevens zal dit enige tijd vergen.  

 

De infrastructuur ten noorden van Roermond waar de botsing plaatsvond is voor-

zien van eerste generatie ATB. Het ombouwen van baanvakken waar nu eerste 

generatie ATB aanwezig is naar nieuwe generatie ATB wordt niet overwogen. 

Nieuwe generatie ATB is en wordt uitsluitend aangebracht op baanvakken waar-

op nog geen ATB aanwezig is en waar eerste generatie ATB om technische re-

denen niet kan worden aangebracht. Op langere termijn zullen de meeste baan-

vakken worden voorzien van het in ontwikkeling zijnde Europese ATB-systeem 

(ERTMS/ETCS). Er dient zeker nog rekening mee gehouden te worden dat eerste 

generatie ATB de eerste twintig jaar nog op diverse baanvakken aanwezig blijft. 

De eerste baanvakken waarop ERTMS/ETCS zal worden aangebracht zijn de 

HSL Zuid en de Betuweroute in verband met het internationale karakter van deze 

baanvakken. Vervolgens zullen andere baanvakken met een internationaal karak-

ter in het kader van de Europese interoperabiliteitsrichtlijn worden omgebouwd 

naar ERTMS/ETCS. Ook kunnen er mogelijk in het kader van het project “Beter 

Benutten” waar dit nodig blijkt te zijn (voor de vergroting van de treincapaciteit) 

baanvakken omgebouwd worden naar ERTMS/ETCS.       

 

3. Wat is uw mening over de veiligheidseisen met betrekking tot de personentrei-

nen?  

 

3. Ik heb geen redenen om te twijfelen aan de veiligheidseisen die aan reizigerstrei-

nen voor heavy railverkeer gesteld worden. Niettemin is ieder ongeval reden om 

te kijken of er aanleiding is om zaken te verbeteren. Dat zal dus ook in dit geval 

gebeuren. 

4. Waarom heeft de personentrein erg veel schade bij het ongeluk opgelopen en de 

goederentrein veel minder?  
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4.   Beide treinen zijn volgens de geldende normen tot het spoorwegnet toegelaten en 

voldoen dus aan de eisen die gelden voor de botsveiligheid. De goederenlocomo-

tief is echter door zijn gewicht en door zijn bouw robuuster dan de reizigerstrein. 

De betreffende zes-assige locomotief is van het type Class 66 en behoort met zijn 

120 ton tot de zwaarste categorie locomotieven die  in Europa rijden. Afhankelijk 

van de snelheid waarmee de botsing plaatsvindt zal de schade groter of kleiner 

zijn, maar vast staat dat reizigerstrein het meest beschadigd zal raken.  

 

5. Is de kooiconstructie volgens u voldoende bij de “Buffel”?  

 

5. Ja, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 4. Ook naar aanleiding van dit ongeval 

zal bekeken worden of het nog beter kan. Naar mijn mening is er vooralsnog geen 

reden is om te twijfelen aan de botsveiligheid van dit materieel.  

 

6. Klopt het dat machinisten de instructie krijgen dat ze bij een frontale botsing moe-

ten blijven zitten, omdat de bestuurdersplek een veilige plek is? Bent u bereid om 

de veiligheidseisen aan te scherpen om de veiligheid van machinisten bij frontale 

botsingen te verbeteren? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo nee, 

waarom niet?  

 

6. Nee, het klopt niet dat machinisten de instructie krijgen te blijven zitten bij een 

frontale botsing. Er geldt een regel dat de vluchtroute naar achteren altijd vrij ge-

houden moet worden. Dat neemt niet weg dat het in sommige situaties beter kan 

zijn om niet naar achteren te vluchten. Dit is afhankelijk van het type materieel, 

de omstandigheden en het soort botsing. Het is dan ook niet mogelijk om eendui-

dige instructies vast te stellen die voor alle situaties gelden.  

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Roelf H. de Boer 


