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T. INLEÏDTNG
K.oJ.!g graso.brijyine*van he t e,e b.e;u.rÈe .
Op maand.ag I januarí 1962 om + 9.19

uur kwamen bij Harmelen
aansluíting twee reizigerstreinen, te weten trein 464 Rotterd.am Goud.a - Woerd-en - Amsterd.am en trein 164 81 Ma Leouward.en - Utrecht
Rotterd.amr ret elkaar in botsing'. !1 Personen, waarond.er d.e beid.e

maohinistenr werd.en ged.ood., 54 personen gewond., \ríaarvalt J2 en:stigg
van deze ernstÍg gewond.en zijn er later twee in het zj.ekenhuis ovêtled.en. Aan rijd.end. materieel en bovenleid.i-ng werd. zwana schad.e toegebrachtg ook d.e baan en d.e beveiliging wenlen beschad.igd..
De baa:rvakken Utrecht-l.Ioerd.en v.v, en Harmelen-Sreukelen v.v.
raakten versperd-. Het reÍzigersvervoer werd tengevolge hiervan met
autobussen ond.erhoud.en, d.e goed.erentreinen werd.en omgeleid-. 0p d.insdag 9 januari om 16.38 uur wenl het baanvak weer ín exploitatie genomen.
ï[.e

eJseeF te.1 d.he i

d.

.

Dichte mist raet eon wisselend" zicht van 'f0 - 110 meter.
De temperatrur was 2 à 30 C boven nuL..

Gehoorè personeel.

Zie bijlage 3.

II. TOEDRACEN.
p, BetrokEen treinen,

0p maand-a6 moeten frrssen 9.10 en t.20 uur twee treinen in verschillend.e richting het spoorwegknooppunt llarmelen aansluiting passeren, De trein, d.ie volgens d.ienstregeling om 9, 14 uur het eerst
moet d.oorrijd.ene is trein 164 EI Ma, een d.oor een locomotief getrokken
roirÍ-gerstrein van Leeuward.en naar Rotterd.a.n via Utrecht.
De tweed.e trein, d.ie volgons d.ienstregeling om 9.18 uur te Har.molen moet doorrijden, is trein 4641 eon reizígerstrein van Rotterd.am
via Goud.a en Breukelen naar Àmsterd.am. De eerstgenoomde trein 164 EI
Mar was op naand"ag 8 januari ï962 samengesteld. uit: locomoti-ef 1131
en 11 r{jtuigen, De locomotief reed. met cabine 1 vooruit en weri bed"iend" d.oor machinist P.van d.er Leer, stand.plaats Feijenoord., p1nr.
87626, Als hoofd.conducteur deed. d.ienst J,Soone hoofd.conducteurl
stand.plaats Leeu'warden, plnr, 94624, terwijt het treinpersoneel vorrler
bestond. uit P.Doornenbal e conducteur, stand"pla.ats Utrecht, plnr. 95845
en N.Venema, conducteur, stand.p)-aats Utrecht, plnr, 21989,
Het treingewicht bod.roeg 564 ton ( nl. B0 ton voor locomoti-ef
en 484 ton voor d"e fijtuigen), het geremd. gewicht bed.roeg ??1 ton;
het benod.ígd- geremd. gewicht volgens i.RD en BD ïï 610 ton. Iïet aanta1 reizigers in d.o trein bed.roeg ongeveer t00. De treÍn vertrok uit
Utrecht om !.11 uur, d.r,r,z. 6 min. te laat..
De tv,rcede treine 464, was op maandag B januarÍ 1962 samengesteld.
uit: het elektrj.sch 4-wagentroinstel 7001 dat voorop liep en het
elektrische 2-wa,gentreinsteL 297, d.at achterop liep. De bakken van
Ïret elektrísch troinstel J00 waren 9k-A-3r-EDk. De bakken van het

elektrisch treinstel 297 wareo

*A3Dk-Bk, Deze

troin

werd gered.en d"oor

machinist P.Fi-ctoor, stand.plaats Rotterd.am C, S. I pLnr. 93136,
.4-1 s hoofd.cond"uc teur deed. d-io ns t P. H. Verheijdga I hoo fd.c ond.u c teur t
stand.plaats Eind-hoven, p1nr. Bl5Zl. Het treingewicht bedroeg 2lB ton
(nf , $9 ton voor treinstel ?00 en 89 ton voor troinstel 297),
Hot aantal reizigers in de trein bed.roeg ongeveer 180. De trein vertrok uit ïfoerd-en om a 9. 15 uur.

-2b..Tr-eind.ie-nq.tJ,?*S:g16,*!9_&9rt!g*_-Posj_T._
In verband. met d-e vertreging van trein 164 El Ma was bet d.e
taak van d.e treind.ienstleid.er op Post r te woerd.en (van waanrit tevens d.e wissels en beveiligingsinrichtingen te Harmelen word.en bed.iend- d.oor míd.d"el van een NX"-beveiliglng), on een beslissing te nemen
1n d.e vraagi of van d.e rrormale volgord.e van passexen te Harraelen aI
cLan niet moest word-en afgeweken,
A1s treind.j-enstleid.er d.eed. op d.at ogenblik ttienst d.e commies-titulair
J.S,Kwakkenbose stand.plaats lVoerd.en, p1nr, 85803 (zie 3i11age I nr. 6),
Gozien d-e hem tcr bcschiJ<king staand.e gegevens omirent d.e treinenloop mocht híj aannemen, d.at trein 464 al-s eerste om ongeveer 9.19
uur te Harrnelen zou moeten passeren, gevolgd. d.oor trein 164 EL Ma.
Daar het echter niet uitgesloten mocht word.en geachtrtlat d.e macbinist
van trein 164 EI Ma in verband. met d.e vertraging.zou traohten tijcl in
te halen d.oor met inhaalsnelheid (tZ5 t m per uur) te rijd.en, bediend.e
bij voor trein 464 ae sej-nen in eerste lnstantie zod.anigr dat d.eze
trein zo nod.ig vó6r sein 16 voor llarmelen aansluiting tot stilstancL
zou kunnen komen, teneind.e trein 164 El Ma te Inrnnen laten voorgaan.
De loop van d.e beid.e treinen bleek zich echter zod.anig te ontwikkelen, d-at trein 464 ind.erOaad. a1s eerste het aansluitingspunt zou
moeten passsrcn. Kwakkenbos bed.iend.e d.erhalve het NX-toestei ver"d.er
voor het rijd.en van trein 464 over de links leid.end.e wissels 5Br 5A
on 3 naar hct rcchteï spoor richting Breukelen, Toen d.eze trein zich
(ltgt<ens het brand.cnd.e bezet-spoor-iampje op het tableau) bevoncl bij
km. 13,250 (d.at is + 145O meter voor ile tongspits van w"issel 3 waar
d.e botsing plaats vcna), kwam op hct tableau d.e automatische treinaankond.iging in wcrlcing voor trein 164 E1 Ma; Kwakhenbos merkte dit
aan d.e werking van d.e zoemer (d.e trein bevoná zlch toen bij km.. B.B9d,
d.at is + 29OO metcr aan d.e Utrcchtse zijd.e van het botsingspunt).
Eij drukte d.e aankond.igingslcnop van d-e ricbting Utrecht tengevolge
waarvan d.e zocmci: ul-bging.

o. Botsing.
Kort hiervra

vond. d.o botsing plaats ttrssen beid.e treinen even
voor d.e tongen van wisscl 3 bl.1 km. 11,800, d.at Ís 211 neter voorbij
sein B. Dc cerste aanwijzing d.at ccn onregeJ.matighoid. pl.aats vond. werd.
waargenomen d.oor Kwakkenbos op het NX-tabloaua terwijl d.e bezet-spoorlampjos bij d.c wisscls lB, 5À en 3 nog brand.d.en, zag bije tlat het
bezct-spoor-1àmpje achter sein B eveneens gíng brand.en, Eg maakte
hienrit voorlopig ope .rat trcin 164 Br Ma voorbij stoptonend sein B
was geschoten, d.an.;,e,1- d-at er een storing was opgetred.en. Uit het
feit, dat de bczc-'r,-spoor-lampjes bij d.c wissels 53r 5A en 3 bleven
brand.en, ma,::lcte hij vervolgens op, d.at trein 464 tot stilstand was

gekomen,

Ter plaatse van het ongeval bevonilen zioh d.rie led.en van het
wegond.erhoud.spersoreel, te weten d.e ploegbaas J.van Dijk, de ond.enploegbaas A.Severs en d.e regwer.ker 1e klas WoJ.van V1iet. Van Di$<,
d.ie vlak ïiri:t: d.e botsing brein 164 El Ma uit d.e d.icb.te mist zag aankomen, stond. op d.at moment gebukt te werken op het r{jwie1-pacL ten zuid.en van het spocr iiloerden-Utrecnt" Hij keek schuin naar links op en
nam ïvaare d.at d.e lriel-etr van d-e locomotief snel draaid.en. fer hoogte
van wissel 3 bij d"e tongeind,en nam hij waarrd.at ond.er d.e wielen, bÍj d.e
rails, een si;raaI v;.ur opzij spoot, terwijl hg een sterk gesis opmerkte.
Bierna hoord.e hij e;n clof geschuif en zag rookontwikkeling ond.er d.e
treia' Ook Severs irad. d.e trein hoïên aankomen, waarbij hij een rommelig

geraas waaltlam.
Cok op het voormalig seinhuis te Harmel"en, alwaar op d.at ogenblik cLienst vierrl geC.o.an d-oor de gepensioneerde commies-tihrlair
P.G.C1eef (telast net het bed.ienen van d.e bovenleid.i.ng-sohakelaars)1
werd. d.e botsi,,ng rverarg'enomen. Cleef lroord.e een verscbrikkelijke klap
ui.t d.e ricbting van het wisselcomplexo Hij kon d.oor d.e d.ichte mist
en d.e stofwolken evenwel niets zien" De botsing geschied.d.e nagênoeg
frontaal, omd.at hei eerste rijtui-g van trein 464 nog niet gebeel in
het verlengd.e van trein 164 gI Ma reed.. Eierd-oor wenl cle loc naar
rechts ter zi;d.e geworpeno De 1oc kanteld.e 180o om zijn lengtê-êsr

-3(3
Het eerste rijàrig van trein 164 El ma
5?tO) en d.at van treln
464 (BDk ?00) schoven i.n elkaar en vorrnd-en achter d.e gekanteliLe 1oc
een berg van verwrongen staal.
Het tweed.e fijtuig van trein 164 El Ma (eerste klasse L 6544) schempte
hierop afe waarbij het voorste ged.eelte veuield. werd.ren schoof verd.er

d.oor naar d.e linker zijd.er d.aarbij relaishuis 10 ged.eeltelijk beschad.igend..
d.erd.e rijtrig van troin 164 E1 Ma d.e W 6969 ontspoord.e eveneens
on schoof achter het 2d.e rijtrig aan en kwam naast het d.erd.e rijtnig
van trein 464 tot st11stand.. Ilet vierd.e rijttrig van trein 164 E1 Mae
B 6614e ontspoord.e en kwam schuin togen hct twced.e rijtuig van trej.n
464 tot stílstand.. IIct vijfd.c rijtuig van trein 164 EI Ma, 3 6691t ontspoord.e en kwam naast het spoor tc staan. Dc overigo 6 r6tuigen van
trein 164 EI Ma blevenrhocwel enigszins boschadigcL (vooral hct ín-

Iïot

teri-eur)e in hot spoor staamo

Van troin 464 ontspoord"en d.o ecrstc ctrie rijtui.gon. Hct eerste
rUtuig wcrd. zoals vermcld, totaal verniold., hct twccd.e rijtuig zijder
lings gehccl opcngerotcn, hct d.crd.c rijtr.rig z,eet awaar beschad.igd.. Do
ovcrigc 3 ri;trigcn blevcn boewel bcschad.igd, in bet spoor staan.

IIL

(zic ook

tiid..schema. biil.. ?),
Kwakkenbos bcld-c Cleef op cn vernam wat d.eze had gernerkt; hij
d-roeg bem op, d.c ccntralc schakelpost op te bellen iovomo bet uitschakelcn van dc bovcnleid.ing. Ook bed.iend.e hij d.e praatpalon van Harmel-en cn gaf d.o waarschuv'ring uit d.e buurt va,n de bovenlcid.ingsd.rad.en
te blijven, terwijl hij vroeg, wat er precies aên d.e band. was. De hooÍd.conductcur van trein 164, de hc J.Boon,hceft zioh na het ongeval onmid.ctollijk naar oen particulier (d.e kruíd.enicr v.Schaik) begeven en
heeft d.aar verzocht om telefonisch zoveel mogelijk ned.ische en andere
bijstand. in te roopon.
De in d.e ploegkeet nabij het ongoval aa^nvrczige bankwerker-elcctriclen J.van Ginkel beId.e onmid.d.ellrjk de sectiechef van d.e It[eg te
Utrecht Christiaanse, en li.chtte d.aarna de treind.ienstleid.er Kwakkenbos in. Kwakkenbos beld.e d.e d.d. stationschef te ïfoerden, commiestifulair van Zevenberg op, d.ie zich onmld.dellijk naar Harmelen begafp
waar hi; om i p.l0 uur aankwam. De eerste stationsambtenaar ïÍ.Molenaarl
d.ie zich bij van Zevenberg bevond. toen d.eze gewaarschuwd. werd, begaf
AI,AFMERING EN HUï,PAKTIE

zich onmidd.ellijk naar Post

T.

Kwakkenbos en vervolgens ook Molenaar waarschuwd.en tussen 9,2A en
9r23 uur de Gemoentepolitie te ïroerd.ene d.e Politie te ïïarnelon, het
TlR-br:reau te Utrecbt, een arts en een pastoor te Harmelen.
Ter bespoed.iging van d-e alarmering en bulpakties verzochten
Molenaar cn Kwakkenbos aan d.c Gemeentepolitie te ïVoelrC.en, tcr plaatse
alle mogelijke med.ische en geestelijke hulp in te roeponi d.e Gemeentepolitie te llfoerden beld.e d.aarop onnid.dellijk 4 d.oktoxen, dc ambularceauto (fa. Hoek, d.ie om 9.35 uur ter plaatËe was) en liet de eigen
mobil ofoonau to ui tnrkkcn,
0m p.30 uur gaf van Zcvenbcrg van d.e plaats d.os onheils opd.raoht aan
Post f te ïroerd.enr groot alarm te slaa.n. Ook d.it werd in ond.erling
overleg door d.e Gemcentcpolitie te lÏoerden venler uitgevoertLe d.ie
otào d.e G.G.D. te Utrecbt inschakeld.e.
IIct eerste half uur na d.e botsing wenl d.e bulpalctie gelnproviseerd d.oor ter plaatse aenwezi-g spoorwegpersoneel, reizigers ult cLe
beid.e treinen cn toegeschoten omwonend.en. In d.eze period.e werd reed.s
met pa,rticuliero autots een aantal gewond.en afgevoezd..
De mold.ing van Kwakkenbos aan het flLR-bureau rras inmid.d.els om
t9.25 uur d.oorgegeven aan d.e Districts-staf, d.Ío om ongevoer 9.48 uur
ter plaatse wasr. vergezold. van d.e Rayonchof van d.e Spoorwegrechcrche.

Na enige orlontatie zerd. in over'leg met d.e ínnid.d.els gearrr;l'"
Chef van d.e Afd." l,{ed.ische Zaken besloten, alle mogelijke ned.ische
hulp te requirerens via het TlR-bureau en d-e Afd. Med.. Zaken wetden
van 10 uur af d-e GtDrs te Utrecht, Amsterclan, Rotterd.am, Den Eaagr
Goud-ae Árnersfoort en Zeíst ingeschakeld-, d.ie met tezamen mirn 30
ambulances uitred.en, ïnrnid.d.els had. d.e Gemeentepolitie te ïÍoord.ene
om t !,!0 uur de Command.ant B3/hffiO van de 63?o tntend.ance HersteL
Compagnie en d.e Srand.weer opgeroepen. .L11e aanwezige trancards (50)
en d.ekens(fOO; van de 3B te trïoerden word.en met mÍIi-taire wa6:ens naar
Harmelcn gebracht, tcrwijl tl.e EIIBO-ers van d.c 33 te ï[oerd.en naar d.o
plaats van d.c ramp word-en ged.irigeerd. Cb 3b, om !.2? uur d-oor OKB
gewaarschuwd., afarmeerd.e om !.28 uur d.e red.d.ingsplocgen van dc
llcofd.werkplaa'bs tc Amcrsfoort. De ecrstc ploegen kwamen om ! 10,18
uur rosp. I 10.21 uur te Ha:rnclcn aan. Da,a,Ttta kwamen cvencens ploegcn uit d.o Hoofclwerkplaats te Haarlcm aan, Do bed.rijfsarts Friod.hoff
van d"e Afd." Mcd.ischo Zakcn van NS.vras om A t.2l uur gewaarschud
d.oor d-e Scw Utrectrt (Cfrristiaanse), Pzm Hovingh werd om i 9.2? uur
d.oor OKB ingelicht, Pv,m, 2 bed.rijfsartsen en 1 vêrpleegster vertrokken om i:9.35 uur en waren om i l.l0 uur ter plaatser 20 min. later
gevol-gd" d.oor 3 bed-rijfsartsen, een verpleegster en enige andere beren
mct meoicamentei'r, injectiespuiten en een zuurstoÍkoffer, 6 and.ere bed.rijfsartscn en 2 verband-meesters war€n om 10.30 uur ter plaatseo 3eÏralvo reed.s ge:roemd-e GGD en BB instantios werd.en de daarvoor in aanmerking komend-o ziekenÏ.uizcn ingelicht,
ïlct vcrzamelpu.nt van slachtoffers, werd ingerícht bil d.e overTreg.
Pzm .;n d.c ltirecteur r,Ían d-c GCO Ui;rccht, zorgd.cn voor de coórd.inatie
bij d.e afvoerg bed-rijfsartsen van NS selecteerd.en d,od.en en gewond.en.
0m 11.00 Èi 11.10 uur ïvaren a1le gewond-en naar d.e zickenhuizen
vcrvoer'd-, op óén slachtoffcr na, d.at nog ingeklemd" zat en om + 11.45

uur v,'ercl bevrijr-l,
lear;ia werd-en d.e overled.enen afgevoerd.e en wel naar het Centraal
liÍj"litair Hospitaai to Utrecht. ]iei vervoêr geschied.d.e met s;eciaal
d.aa:rroor ingerichtc autobussen va.n d.e Gemeente Utrecbt en met ambulairces. Het tr:ansport d.uurd.e vocrt tot in d.e nacht, d.aar vele slacbtoffe::s :-ngeklemcl za|en en tijd-ens d.e opnrimingswerkza,amhed.en werd.en
aange
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18.00
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o-pRnïmrNcs- ELqrRs TEtqEffizAlMIEpEN.
Ilet bevrilden van d.e slachtoffers uit d.e ravage geschied.de door
d.e recld.ingsploegen van d.e afd.el1ng 3ed.rl;fszelfbescherming van N.S"
Daar::aast vemichtten d.eze ploegen zeer veel snijbranders-werk en asslsteord.en zij bij het oprrrimen van d.e wrakstukken,
Naar gelang d.e situatie ten aanzien va"n de eventueel nog ê&rrïrozige slachtoffers zulks toeliet vrerd. begonnen met het opmlmen rJor

ravage.
0m rnet

ile ongevallenkranen te lqrnnen werken werri- allereerst d.e
bovenleid-ing gesloopt en werd- d.e staart (6 rijtuigon) van tu 164 El Ma
teruggesleept naar Utrecht, evenals treinstel 297 en d.e 3k van treinstel 700 naar Woetd.en" Met behulp van 2 autokranen on snijbrand"crs van

partiouliere zijd.e werden d.c lichtere
0r i 2 uur ts nachts (g-l-162)

wraksturkhen verwijd.erd..
was d.e baan vrij van ontspoord.
matorieel on wrakstukken en waren d.e laatste slachtoffers afgevoerd..
Naargelang d.e opn:iming vord.errle kon word.en begonnen met het herstel
van d.o baan en d.e bovenleid.ing.
In d.e loop van d"e nacht uerd. d.e baan zover.hersteld", d.at rs mor*
gens om 8,00 uur d.e baan berijd.baar was met J ir;n/u, 0p d.Ít tijdstip !varen ook d.e portalen van d.e bovenfeid.Íng geplaatst.
Orn 9'00 uur werd begonnen met bet aanbrengen van ni.euwe bovenleid.ing. Deze werkzaarnhed.en ïÍaren gereed. om ! 16.1J uur, om A 16.29
uur was d-e bovenleid.ing ond.er spanning, zod,at om 16.38 uur d.e eerste
trein uit Utrocht vertrok. De baan was inmid.cLels zover gereed.., d.at
d.eze me t 60 ir;rr./v bered.en kon wcrden. De eerste J treinen uan/nu*r
ied.ere. richting red.en l0 km/u. Daarna werd- tot B,OO uur 10- 1'-t62 met
60 lrn/u gered.ene ïvaarna baanvaksnelheid. werd- hervat.
fi;dens d.e tractie- e bovenbouw- en bovenleid.ingswerkza,a.rnhed.en
heeft d.e Sectiechef van het Seinwessn ïÍtrecht d.e beveiligi.ng hersteld.
en beproefd. en werd. d.oor d.e Sectiechef VerlichtingTïerwarroing Utrecht
d.e wisselverwarming voorlopig hersteld."

OVERWEGIN@N

EN COI{CLUSM"

1. Plaats en aaTd van d.e bo_Lsi_p€.
Uit d.e situatie na het ongeval, waarbij d.e ravage Socon- Zie biil.
6(4/5)"
centreerd. was rondom wissel l, en uit d.e verklaringen
plaats
BA
het
d.icht
bij
van
wegpersoneel, d-at zicb
d,e
van
d.e botslng bevond, word.t afgeleid., d.at d.e botsing heeft 3(t:a
plaats gevond.en juist vóór d.e tongen van wissoL 3r .!
t4a)
215 meter voorbii sej'n B,
Gezien het feite cLat d.e lokomotief aan d.e voorzíjd.e
bolvormig was inged.nrkt moet d.e botsing praktisch
frontaal zijn geweest.

r(rgt)

-62, Stand. van d.e wissels.

Ult het feit, d.at kort na d.e botsing geconstateerrl
wenlrd.at wissel 13 in 1ir:ks1eid.end.e stand. lage terwijl
tijd.ens d-e opruirningswerkzaa;nl:ed.en ook wissel 5A in
linksleid.ende stand. werd aangetroffen en wissel 3 opengered.en bleek na eerst ook 1ir:-ksleid.end. te hebben geleglenr sordt afgeleicl, d.at d.e wissels hebben gelegen
in d.e stand. nod.ig voor overlopen van ïfoerden naar Sreukelen over rechter spoor. Deze wisselstanden werd.en bevestigd. door d.e stand. d.er relais ín het relaishuÍs,
Een en pnd-er komt overeon met d.e verklaring v'an d.e
treind.iensï-eid.er, d.at hij d.e seinen bed.iend. heeft voor
trein 464 naar d.e richting Sreukelen.
3. Mogeliikheid. van falen van d.e beve.iligingsapparaàrur.
Het N)G.beveiligingssysteern brengt mee, d.at bij instellen van een fijweg d.e hiermee strild.ige rijwegen autonatLseb word-en geblokkeerd., zod.at, uitgaand.c van het
onder 2 gesteld.e, voor troin 164.81 Ma geen fijweg ingesteld. kon word.en, terwijl sein B (het Laatste sein vóór
Harmolen komend. van Utrecht, d.at nolrnaal rtroodtf toont),
dan nlot uit d.c normale stand. kan word.en gcbracht en het
eejn d.aerÍr66r(-.ein ?13 )tteeelrr tooÍrt'
Bij controlc kort na bot ongeval is gcconstatcerd.e d-at
scin I trrood.Írtoond.c en d.at bij onbczct spoor tussen soin
713 en frxood.tt toncnd. sein 8, sein 713 lrgeelrf toonde. Het
lampje van het gelc sein ?13 is enkele d.agen later nog
geoontroleerd op een eventuele intermitterend.e storing;
d-it bleek niet het geval te zijn. Ook d.e machinisten van
de respectievel{jk laatste trein vóór - en d.e eerste
treln ná &e botsing verklarenrd.at beid-e seínen goed.
ffrnctionns€*l.on aa goeil, ziol:tbaar wa,rêÍtr
De in het kad.er van het ond-erzoek ingesteld.e contro1es op d.e werking van d.e beveiligings- en bedienÍngsapparatuur hebben uitgewezen en bevestigd.rd.at d.eze werking
fej-lloos was. Bovend.ien is nagegaan of d.oor d.e ten tijd.e
van het ongeJ.uk in d.e relaiskamer van Post T te Woerd.en
aanwezige monteur ï A"van d.er Gard.e wellicht werkzaamhed.en resp, h.andelingen zijn verricht, d.ie d.e werking van
d.o apparatuur beÍnvloed. zouden kunnen hebben. Dit bleek
niet het goval te zijn.
0p grond. van bovenstaande word.t als vagtstaand. aangenomenr dat voor trein 464 d.e seinen, overeenkornstig d"o
wisselstand, veiLig bebben getoond. voor passexen van het
complex. te Harmelen met d.e d.aarbil behorcnrle snelheid. (ï0
km pouo) en d.at voor trein 164 EÍ Ma sein ?13 'fgeel'f en
rtroodrt
sein B

'^+a

tQ6)

3 ( 6)

t(26)

l(t5 r fl)
4D

r//t/

hebben gctoond..

lfiogeliikheid van herrocpen -van sei{r B d.oqllle__:breind.icnstleid.er.
Door d.e Commissie is uitvoerig d.e mogelijkheid- ond-er
ogen gezienr of sein 713 in afwijking van bet bovenstaander ti.ldens het passeren van trein 164 El Ma rrgroenít kan
hebben getoond. d.oord.at d.e trej-nd.ienstleid.er te \{oerd.en,
geheel in afwijking van zijn verklaring, bet toestel aan3(6)
vankelijk wè1 bed-iend zou hebben voor d.oorrijd-en van treln
164 El Ma d.oeh d.eze beweging later herroepen zou hebben
teneind.e trein 464 alsnog te laten vóórgaan.
De mogelíjkheid. van herroepon is niet te bewijzon of tegen 4E
te spreken, ïnd"ien echter b.crroopcn zou zijn, d.an zou d.it, Qal
ingevolgc d.e inrichting van d.e beveiliglngsapparatuur,
mj-nstens 93 sccond.cn vóór he t bed.icnen va:r sein 16 ten
beh.oeve van trein 464, ged-aan moe ten zi,jn. 0p d.at ogenblik bevond. trein 164 EI Ma zich nog cnkele blokken
v66r sein ?13 (zie ook Sijlage 4E cn Bi.1lage BC), zod.at de
machini-st van trein 164 EI lt{a sein ?13 bi; nad.ering aooit
rrgroenil gezieà kgn hebben.

*7*

machinist sein 713 nad.erd.e, was d.e 4jweg naar
Sreukelen d.erhalve reed.s enige tijd ingesteld. waard.oor
nood.zakelir.lcerwijs geen enkele ri;weg achter sein B ingesteld. kon zljne zod-at sein B op d.at moment rrroodrt tocnd.e
en sein ?13 ttgeeltt.
Toen d.e

5.

Moeeliikheid.

het niet iuÍst

apparatuux van d.e locomotief 1131 van trein
Na b,ot ongeval bleek, d-at;

"r d.e hoofd.controller zlcb in d.e O-stand- bevond.t
;. d.e riirighLingsconttoller zich in d-e rnj-d.d.enstand-

d.e

El

Ma.
,4A

bevontl

zich 1n d.e 0-sta,nd bevond-.
Hienrit blijktl d.at de tractie-installatíe op het
van de botsing uitgeschakeld. is geweest.
d.e zwakveldoontroller

moment

De ho1le zuigerstangen van d.e remoilind.ers van een d-er
draaistelLcn va,n de locomoticf stond.en r|r:itrrr hetgccn
zser \ryaarschijnlijk rnaakt, d.at op het moment van d-e botsing d.e remblokken tcgen d.e wielband-en aanged.nrkt waren"
Uít d.e ond.erzoekingcn naar d.e apparahrur van d.e loco*
motief na d.c botsing is geen enkele aanwijzing naar voren
gekomen, d.at d.eze apparafirur kort voor d.e botsing nÍet
of niet op d.e juiste wiize zou hebben gefunctionneerd,
Er zíjn vó6r d.e laatste rit geen neld.ingen binnengekomenrd.at d.e looornotief storÍngen zou hebben vertoond".
Ook d.e remproef te Utrechtrwelke is genome$ voox v€rtrek van d.e trein, is nornnaal verlopen,
Sljjkens de aaniluid.ingen op de snelheid.smetorbancl is
kort voos {s botsing een remming ingezet.
Het oncl.erzoek naar de toestand. van hbt remweri< en d.e
remcilinders in d-e d.raaistellen van d.e locomotief heeft
geen aanleid.ing gegeven te veronderstellen d.at één of
meer.rlere clelen van hst remoerk en/of d.e remcilinders niet
goed. zoud.en hebben gefunctionneerd..

5.

lt

rytroeeliikheid. van

43
4a

(4)

3

6(1)
/Tl

'iu

4et niet functionneren van dellerrn?q-jqêqL

cle riituigen.
Tijdens d.e rit van Leeuwarden tot Utrecht h.ebben zich
:(t)
geen moeilijkhed.en voorgedaan welke d.uid.en op een onjuist
3 (B)
flrnctionneren van het remwerk d.er rijtuigen.
Te Utrecht, waar geen ríjtr:igen zíjn af- of bijgeran: (l)
geerd.l is bet Tangeren van locomotj-ef 1131 tegen d.e rijtuigen zond.ar moeil.ijkhed.en verlopen, de remproef verliep
noImaal.
3(4)
Het verloop van d.e lijn op d-e snelheid.smeterband. bo.,
6(r)
d.oelcl in punt J is zod"anig, d.at, blijkens d.e in het kad.er
van het ond.erzoek geboud.en rembeproevingen me't een socrtgelijk eamengesteld.e trein, een dergelJjke neergang van d.e
4r'
snelheid. slechts te bereiken is met een snelremming, waarbij cLe gehele trein remt,
Dit word.t bevestigd. d.oord.at ongeveer 40 minuten na het 1 lQ(,)
ongeval geconstateerd. is, dat d.e spoorstaven ond.er d.e nj- I
tuigen d.roog waren ter plaatse waar d.e wj-elen op d.e spoo:ilstavon steund.ene terwijl d.e spoorstaven overigens vochtig I
waren; ook d.it d.uitl.t erop, d.at d.e wielen van de rijtuigen
warm ziin geweest en v;eI d.oor oen voorafgaand.e remming,
Verloop van d.a snelbeid. van trein 164 EL Ma van Utrech.t
to

t

bo

!e

tsirrg.

snelheid.smeterband. van d.e locomotiefe welke vooï

vertrek van d-e trein geplaatst is in d.e cabino welke na
vertrek van Utr^echt voorop reed. (cabine 1) toont vanaf
het vertrekpunt een aanzet tot 12J kn/u, gevolgd. door een

vri.j abnrpte d.aling tot ongeveer 107 km/u. De snelheid.smeter 1n tle and.ere oabine bleek gefixeerd te zi.ln op eveneens ongeveer 10? k-m/u,

6( 1)

:(te;
4A

de ond.er (6) Senoemcle renbeproevingen is ge- i 4F
blekene dat een d.ergelíjke snelheid.sverrnind.ering slechts
bereikt kan word.en d.oor mid"d.el van een snelremming en
i
dat hlerwoor een remweg nod.ig is van ongeveer 320 m.
Tenrggerekend. vanaf het punt van d.e botsing is hieruit
i
af te leid.en, d.at een snelremming moet zrtn ingezet op on- |
geveer 105 m v6ór sein B.
I
.4,1s men ervan uitgaatrrLat d.it sein op nrim 1l0 meter I
waarneembaar moet zyn gcweest, betokent dit, d.at d-c ma- I
chinist ongeveer 1 second.c (schriksecond.e) na hct waarnc- i
men van d.it sei.:r d.e snelremming heeft ingezet.
Ten aanzien van d.e getuigenverklaringen van de perso- t z Q-t*zs
nen, d.ie zich op verschillend-e plaatsen in tiein 164 EI l!{al
Tijd.ens

I

I

I

bevondenrkan

gesteltl

word.ened.at d.eze de bovenstaand"e gevolg-

trekkingen ín het algemcen staven. Voor wat betreft

het

|

I

moment en d.e wijze waarop d.e snelheid.svermind"ering wer<i_ ver{
oorzaakt zijn uit d.eze verklaringen geen omlijnd.e conclusiesl

te trekken. De Commissie is d.erhalve van meninge dat gro,tere waard.e moet word.en gehecht aan de stille getrtigen en
d.e verklaringen van de d.eslcund.igen.
8' 3es
ist van trein
Volgens med.ische verklaring moet het med.isch hoogst
onwaarschijnlijk worrC.en geacht, d.at d.e machinist tot op h.et
ogenblik van d.e aanrijding nie t bekwaam en niet in staat
zou, zíjn geueest orn zijn taak goed. te verrichten.
Eíj heeft vold.oend.e rust genoten alvorens op B januari.
zijn iverkzaarnh.ed.on aan te vangen,
Gezion d.e positie waarin en de plaats waar hij is aan*
getroffen tijd.ens d.e bergingswerkzaambed.en, noet aa;rgeno*
men rrord.enld.at hi.l zich naar d.e I'opcn gangr' lceft beger,.en
op het moment dat bij d.e tegentrcin waarr.ram (i I sec"voor

d.e

botsing).

coN(!!gsIE-

Machinist P.van d.er l,eer van trein 164 E1 Ma is sein
d.at
bij nad.ering ttgeelrf heeft getoond., met vol1e snel*
?13r
heid. voorbijgered.on zonder vervolgens d.e snelheid. van de trein
zod.anig tenrg te brengen, d.at hi.j tijd.ig voor het daaropvol.gt,.nd.e.rrrood.fr tonend.e sein B tot stilstand kon komen, De gegevens
d.uid.en e3o!r d.at hij eerst op korte afstand. voor scin 8 h,:ef t
gereageerd. op bet feit, d.at dit scinrrstop't tocnd"e en d.at hij
vervolgens, een snclremming heeft ingezct.

I
I

I

4G

:(t9ir
20)

)
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STTI,AGEN.-

3jjla€p íe
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Sijlage

21

Gegevens van d.e slachtoffers.
A. Lijst va^n d.oden.
3, Lijst van gewond.en.

cn Personele gegevens van d.e machinisten Fictoor en
van d.erleer.
Opgave van beschad.iging:en aêni

A. De bovenbouw.

3. Het materieel.
C. le beveiliging,

D. De bovenleid.ing,
Sijlsge

J:

Gehoorde getuigen.

À. Lijst van gehoorrC.e geàrigen.

B" Verklaringen van gehoord.e geà:igen.
3jjlage 4s Rapporten van d.eskund.igen:
A. ten aanzíen van d.e 1oc 1131,
3. ten aanzien van het remwerk en d.e remcílind.ers van
d.e 1oc 1 131.
C. ten aanzíen van bet d.raaistel nr, N j?1 van het
rUtuie A 6544.
D. t'en aanzlen van d-e NX-beveiliging te ï[oerd.en.
E. ten aanzíen van het tijclnegd.iagra.rn,
F. ten aanzíen varl de romproóvon-met trein | }76:El Utrecbt-Arnhem en 52772 El Anrhem_Utrecht- op
l4 januarL 1962.
G. ten aanzien v&n d.e pbysieke gesteld.beid. van machinist p.van d.er l,eor.
3i;1age

lr.

Rapporten van do opnrimings- en horstelwerkzaamhed.cn"

A. verslag van d.e opnrimingswerkzaamhed.en van d.e ongovallenploegen.
3. verslag van d.e opmimings- oÍl bcrstclwerkza.amhcd_en
aan d.e bovenleÍd.ing.

3g1aga

6l

Map met

1.

fotors.

tr'oto van d.e snelheid.smeterband. van d.e E_roc

,/:. Ë3ï"ï Jff ii
cle

tlaínen

Utrecht.

4/5. t uctttfo

I

H"ï;li-3;J;J3í3;u

52765 Utrecht-Arnhem

1131

de E_10c van

"o,52172
en

Arnhem_

s van d.e ongeval ssituatie.
3ifla,ge Je Schena van de alarmering en hulpaktie,
3i11age' B; Diverse lichtdnrkken.
A. Sitrratie na d.e treinranp.
3. ToestancL van het Nï-bed.ieningstableau na het ongeval.
C. Tijd.weg d.iagraro van d.e treinen 164/464,
D. 1. Overzicht baanvakbeveiliging
Harmelen.
,2. 0verzicht baanvakbeveil iging ïfoeld.en.
Il. 3edÍeningstableau post T, Woèrd.èn.
to
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Ir. P.H.J.Claassen.
(Cnef van het Exploitatied.istrict Utreoht)

Mr. D.E,Co Ittnann
(gaet van de Dienst
va"n de

Exploitatie).

Ir.

4,.M.

Ir,

E.ï[iemêrlsr

"

Mr. P.van d.er E1st.
(nistrictsinepeoteur
voor bet Venroer).

Torclolr.

(ltstriotsingenieur
voor d.e fractie).

Ir.
/*.

(nistrictsingenieur
voor het Seinwezen).
Drs. Ch.F.van der

(rJ t- s

C.L.Wigse.

rr]'c rslngienlanr

\
voor oe weg/.

r

Sohoot,

(Referend.aris voor bet
Verrroer) r

ïr, A.Heystek.
(CUet van d.e 3ed.ri;fsafcLeling van de afdeling
Seinwezen).

Ir. E.C, Jansen.

(Ingonieur bij clo 3e afd.eling
van de Dienst van Materieel en
Eloctrische Inricb tingen ) "

Voor eensluidend afschri{t
De CheÍ

vcn het Exploitctíe-district

