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A. Verslag van d.c^ gprlimip,q,qwg1kzaamhcd.en van d-e ongevallenploegen.
u.Kraan
1

u

d.ó.

ffi,ez

uur

9.25
9.30
9.r5

trecht

lï,R Ut ontvangt bericht.
voor vertrek par auto te Ut van Dit Ut + adj, Dit, aan
Dpc Ut groot afarm gegeven.
nit lord.oir geeft te Harmelen telef . opd.rachte
&o ongevallenkraan Ut .r bezetting rr ongevallenwagens Ut gereed. maken;

b. ongevallenkraan Ehv + bezetting uitrukken via

Rtd. naar

VIoerd-en;

15
10,45
11.58
12.00
12.05
12" 10
10"

12"30
12.48
13.05
'13"?0

c. ongevallenwagens + bezetting Rotterd_amg
d.. BB autors + hulpploegen van ï[ph Amf en Hlm.
0K + Oli Ut gereed" met manschappen voor uitn:.khen.
v te Ut van hulplok (goed spoor) voor ophalen tr 114 Gvr.
v te Ut van OK + OWUt (verkeerd- spoor) metDpc + 14 man.
Bovenlej-d.ing vrijgemaal<t voor kraan.
v te Hmla van tr 114 Gvr (mcn v.Asselt, d-epot Ut).
Aankomst 0I( + 01il te Harmelen,
in stelling brengen 0K en d.oorsnijd.en trekkoppeling tussen

rijtulg B 6604 ,.:n B 6691,
a. te Ut van matl tr 114 Gvr.
v te Ut van hulplok (goed. spoor) voor ophalen staart tr 164 Rtd..
v te Harmelen van lok + 6 vervoerbare rijtuigen naar Ut
( staart ty 154)
"
OK Ut prl.t,nltuig B 6591 op en ze-b hem op het spoor Ut-lirnla
(ve rvoero aar )
"

13.30
14"4,
15.15
--

,/
15"15
17.00
18.10
18,30
18.30
19"30
19.30
20.15
21.30
22.OO
22,30

Ut brengt divcrse truckstellen naar d.e bermzilde (ru
afvoeren slachtoffers ) .
0K Ut brengt B 6614 naar d.e bermzijd.e.
0p verzoek BB ploeg wrakstuk van BDk 700 met 0K Ut opgetild.e
'iïaaïna afvoer van diverse slachtoffers.
Tn-rckstellen en d-iverse wrakstukken van BDk ?00 met d.e OK Ut
opgepakt en naar d-e bernzijd"c gebracht.
ïtijtuigbak 3 700 rne]: cle 0K vierka,nt opgepakt en naar Co bermzljde omgezwaai-d-.
i'Iet d-e 0K d.iverse zwar? ond-erc1elen naar d-e bermzijd-e gebracht.
Met d.e OK terur'gezet, \i\raarnà cen hul pspoor op het spoor
Hmla-Ut word"t aangcslo ten.
Halve plocg nuttigt viarmc maaltijd- in d.e r?Putkoptr.
.A:rd.ere d-eol- van d.e plocg nuttigt iiya,rme maaltÍjd",
Hulpspoor is aangosloten en met OK llD 6969 opt-:epakt en aan
een kopzijd-e vrij gezet in d.e berm, d.aarna de and-ere kopzijd-e
naar C-e bormzijCe gebracht.
Ltet OK wra^lcs-i,uk B 57lO opgepakt (hicxbij moesten vecl snijbrand-er svi'e rkz aamhed- en vro rd en ve rïi ch t ) .
l^írakstuk B 57tO met d.e OK naar d-r: berrnzijd.e gcbracht.
Gave tmckstel ELi'/Ia 316 opgepakt met cle 0K en naar de bermzijde geb::acht.
Pantograaf, tractiemotor, truckballceir en d-iverse v,rrakstukken
met d-e OK naar d.c bormzijd-e gebracht.
OK
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23.10
23.30
Z4.OO
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A.55
2,10
3.50
5.37
11.44
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l/Iet d-e 0K d.e veryrield.c truck ELMa 315 opse ti1d. waarna
gewacht op a'r'voer s1 achtoffers.
Aank. te Hmla aflossingsploeg Ut"
l\[et d-e 0K rijt.A 6544 opgopakt en vrijgemaakt van bctonblok
bovenleid.ing.
Stroppen om E 1ok 1131 cn me t 0K d.e 1ok omgekanteld- naar,
de andere bermziid-e.
0K Ut vcrvoerbaar g,aan maken.
0K Ut gereed- voor vervoer Ut.
0K Ut te IInl vertrokken.

Ut te U b aangekomen.
a te Ut van werlttrein mei rijtulg B 6691'

01(

lijfage j
d.d.

Elïre

uur
e -31;S>

10.43
11.30
15"30
15.00
15.45
16.30
17.00

22.A0
0.20
9-1.t 62
'0.30
2,45
3.30
5.30
11.1,

pagina 3
0.I(raan Eind.hoven
Aanwezig Dit Bd. + ad.j.Dit.
Atarm,
0K te Ehv vertrokken met Dpc

+

10 man.
Aarkomst te lïoerd.en (via Rotterd.am),
Vertrek naar Harmelen (goed" spoor).
Sovenl_eid.Íngsspanten d.oorsnijd.en.
Aank. te Harmelen.
Sovenleid.ingsspanten aan d.e bermzgde gelegd..

Riituigbak A

700

bak vierkant opgepakt en naar de bermzijile gelegd..

Hierbij ontspoord.e d.e OK Ehv.
ïIensporen OK met behulp van 01{ ploeg Fo, o.1,v. Ir.31okp6g1
en Tispr. f 3us.
Aankomst versterkingsploeg van de Ottr Rsd. (6 man).
0K Ehv herspoord.,
Rijtuigbak À 700 met d.e 0K Ebv naat de bormzijde gelegd.,
Truckstel van rijtlrigbak A ?00 naar d"e bermzijd.e gelegd,
Vervoerbaàr maken OK Ehv.
OK El:v vertrokhen naar stancLplaats Ebv (manschanpen pêr,,auto).
Aankomst 0K Ehv

te

Ehv.

O,ï/. Feyenoord.
ÀÁ
q4t

^B-1t62

{Frb
s4r

10.05
10.50
12.05
12.30
13.00
13,30

15,00

.LLarm.

0ï[ vertrokken met ]pc + ?

man,

Aankorost Woerd.en.

Vertrokken naar ï{armelen (verkeercL spoor).
Aankomst

te

Harmelen.

Sovenleid.ing d.oorgeknipt.
Koppeling tussen 2e en 3e bak van ElD IV 700 d-oorgesned.en
met hulplok getrokkenrScharfenberg koppèline brak af tr.ssen
EID II 297 en ElD ïV 700.
?00 À bak opgevijzel-d,.
31c bak weggetrokken en met stae,lkabel aan ElE II 297 verhonden.
Het geheel per lok naar \Td- afgevoerd-.
0W ploeg nam d.eel aan oprr;.imen wrakstukken en wegtrekken
3 bak 700.
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OIf ploeg nam d.eel aan hersporen 0K Sh.v.
OïÍ Fo vortro]<ken

4o

uur
dd-,
ffi' 5, -F:o

10.05
11.10
14.00
22.30

{

o

fd-we

rkel

uur
*Tz>

9.38
10.45

ts .IIaarl -ep

Alarm.

Uitgerrrht 38 auto + 8 man o.I.v. tass.HesseLÍng,
Uitgemkt auto + ? man versterki.ng.uet snijbrand.exse gas- el1
zuurstoffle ssen.
De weli<zaamhed.en bestond.en uit snijbranderswerk, ontzetten
slachtoffers én opnrimen wrakstu,kken.
Teruggekeerd auto + .| man verstorking.
Toruggekeerd. BB auto + B man.
Iloofdwe rkpl

d-d-.
ffiz az

aa

naar standplaats.

aats

Aqe

rsfoo gL

aJ.aÍm.

Uitgen-rkt 2 33 autots o.1.v. rrm,Gielen en Oosting met B man.
Uitgerukt 1 BB auto o.l.v. p1b" Sakkenes met 9 man en extra
snijgereetL schap.

15.35
20.00
3 .30
9* i | 62

De werkzaamhed.en bestonden uit snijbranderswerke ontzetten
slachtoffers en ópnrimen wrakstuklcen.
Teruggekeerd- ploeg Oosting.
Teruggekeerd. ploeg Gielen.
Teruggekeerd. ploeg Baklcenes.
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3. Versla:, van

d-e opn:imings- en herstel
vrerkzaamhed.en aan cle bovenleid.ínq.

Orn !'21 ur-r meld-d-e d.e viachter Cleef te ïimla, clat cle snelschakelaars E en F van het schakelstation uitgevallen waren en
d-at híj een har'cie klap in d.e richting van d.e splitsing van de
'oaan haà gehoorcl, terr'vijl er juist een trein 'ffas gepasseerrL.
Ten gevol'je van d-e mist kon hij niets ondetscheid.en.
De bovenleid-ingschakelaars E en F werden door hem uitgeschakeld..
Orn 9.23 uur melclcle d"eze rorachterr d-at er een botsin J tus*
sen bovengenoemd.e treinen had" plaatsp;evonclen.
le bovenleid-ingschakelaars T en U in d-e líchting ïíoe:rd"en werd.en
nu ook door hem uitgezet, r,r-aard-ool het betrokken punt stroomloos
gemaakt was, e"eoa. in opd"r-acht v"d.. Centrale Schakelpost TJt.
ï{et [,L.R.--bureau werd. d.oor de ambtenaar op d-e Csp ingelicht. Cm ),2J uu-x vreïd. een storingsploeg van 3 man rn:t 2 opzicln*
ters uit Utrecht per auto naar d.e plaats van het ongeval gezonrlen.
Tevens vanuit Goucla I man + opzichte.c"
0m 9.2'l uur viefen d.e schakelaars E en F te Vleuten uit,
ï,r-aaïna hiel d"e bovenleiclingschakelaars E en F uitgessh3k6fcL r,'\rerd.en, waard.oor het baanvak Vleuten:I1a::melen aansluiting stroom-

lo o s lver'd..
Ilet bleek later, d-at treÍn 11{ Gvr d-oor d.e open slaninrichting
voor het schalcelst,r,tion I{m1a gereclen r.as.
0m !.30 uur meldde d.e trd-1 te ïloerd"en, d"at de schalcelaars

G en H alóaar gegrend.eld. waren,
Daar inmid.d-els d-e bovenleid.ingschakelaars T en U tussen 'v'Joerclen
en Mmla uitgezet waren, rverd.en d-eze schakelaars ontgrencleld en
ingeaet, waard.oor Ïret emplacement ïvoerd.en 'weer spanning kreeg '
Het Et-personeel uit Utrecht arriveerd"e om 9.45 uur ter plaatse
en heeft onmid.d.ellíjk d.e boven-le1àing geaard.,
Daarna werd met àe hulpverlening aan d.e slachtoffers begonnen,
ook d.e iets later amiverend.e ploeg uit Gouda heeft hieraan zijn
hulp verlêend.. 0m 10 ,27 uur vrerd-en d"e bovenleiclingschakelaars
J en N te Breukelen uitgeschakeld-r waard"oor ook het bva BklïÍm1a stroomloos vrerd..
Tevens werd. toen opd.racht ge€ïeven d-e bovenleid"ingschal<elaars ÁA
en BB bij rrKattenbroekÍr te trrtoerd.en met d.e hand- uit te gaan schakelen.
I{j-e::d.oor werd. aan elke zijd.e van het getroffen bvaeen geïsoleerd.
gecleelte bovenleiding gemaakt, zodat iecier risico vooï eventueel
ond.er spanning komen absoluut uitgesloten vras.
Hierna v.rerd. met het slopen van C'e vernield.e bovenleiding begonnen"
Om 12,00 uur werd. cle moformontage.,vagen uit Goud.a met nog I man en
om 13.00 uur vrer-d. d.e montagewa6len uit Utrecht rnet nog { man opgeïoepen. Deze montagetrein .'lrerd-- teneind.e het vrerk met d.e ongevallenkraan niet te hind-eren* via Bl<l- ge1eid..
Am r 1? ílf\ 'r'rn uaren d-e sloopwerkzaamhed.en praktÍsch voltooi-du
vraaïna d.e montagerrragen u1t Utrecht rret { man personcel ac}rterbleef
om eventueel bij de verd"ere oprrriming te assisteren,
Inryiód-e1s wês de ongevallentrernF teneinde na d"e opn-rimingswerk*
zaamhed-en 2 nieuwe portalen te piaatsen, fvan \ïv,rJ opgeroepen
Gedurende d"e nacht vrerd.en d-eze portalen geplaatst, waarbij 6 man
bovenleid.ingsperconeel en 1 opzichte-r assistentie verleenden en
voorbereid.ingen voor d-e herstel-ling van d-e bovenleiCin I troffeni
0p dinsd.ag 9 jan" t62 werd. oni 6n00 uur uit Goud-a een nieuï're pLoeg
van ) man gezond.en, terurijl orn J"30 uur uit lTtrecht opnieuw 10
man gezond.en weïd-.

Bovend.ien steld.e Spbb 21 inan besehikbaart zodat, toen
zaam lva3en.
d.e benod.igd.e
komen werd. on ! !

Daar

{0

man wert<*

vrerktreinen en trekkrachten uit lvoerden moesten

uur met het d-raad.trekken begonnen met I 'i'verktreinen. Om 16ït5 uur was d.e bovenleid-ing' mei uitzond.ering van
rvisselrrerbinding 1A-13- wee:: bed.rijf svaard.íg, zod.al d.eze om
16.23 uilr r/ïeer ond.er spannÍng gebracht lcon wordene hetgeen om
16,29 uur ge schled-,:",a

d.e
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Fag,

6,

TlFbureau UtrecUt en tcd.l ïïoerd-en
ge

werd.en van

e.ê.&o in kennis

ste1d..

+ 1 100 meter bovenleid.ing enkel spoor vernieuwd.,
portalen met uitzond.ering van 1 paal-r d.ie gespeard.
bleef , Voor d.eze voorlopige herstelling werd.en d.oor Ef incl,
Spbb .AE t 700 manuren besteed-. le totale schade word.t op +
f 115,00Qgeschat.
0p maand.ag 8 jan, 162 werd. 1 trekkracht, en op d-insdag ! jan.
r62 werd-en 3 treklcrachten met montagevragêns gebruikt.
In totaal

werd.

benevens 2

Betekenis van enige gebnrikte aÍkortingen.

= Centrale schakelpost voor elektrische tractie.
= baanvak
= 6e afd.eling van d.e lienst van ÏÍeg en V!'erken
= Spoorwegbouwbed-rijf , afd." elektrificatie.
= treind.iené'tleid.er"
TLR-(bureau) = trein- en Loeomotiefd.ienst-regelingsbureau
E.T.
= elektrische tractie.
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