
4.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Investeringen nieuw beleid  

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op spoorwegovergang Giessenzoom         
Spoorwegovergang Giessenzoom is de middelste van drie spoorwegovergangen in Hardinxveld-
Giessendam. De spoorwegovergang leidt naar de doodlopende straat Giessenzoom. Aan deze straat 
staan enkele huizen en het oude station is hier gevestigd. Op het pand rust een 
bedrijvenbestemming. In dit pand zat voorheen een tegelhandel. De verkeersintensiteit is er zeer 
laag, waardoor de spoorwegovergang alleen beveiligd is met een AHOB-installatie1. De aansluiting 
met de Parallelweg is een gelijkwaardige kruising. Vanwege de lage intensiteit is een 
ontruimingsinstallatie niet nodig. Sinds ongeveer 2 jaar is in het pand van het oude station een 
houthandel gevestigd. Deze heeft het hele gebied opgeknapt en runt een florerend bedrijf. Nadeel 
van een goedlopend bedrijf is dat er frequent bevoorraad moet worden. Meerdere keren per dag 
wordt het bedrijf bevoorraad met grote vrachtauto's (trekker met oplegger). De verkeersintensiteit is 
nog steeds laag, maar het is er wel drukker dan voorheen.  

 De opstelruimte tussen de spoorbaan en de Parallelweg is ongeveer 5 meter. Dit is voldoende voor 1 
personenauto, maar voor een vrachtwagen is dat te krap. Daar komt bij dat vrachtwagens langzamer 
optrekken dan een personenauto en dat de draai op de kruising zo krap is, dat de vrachtwagen uit 
moet wijken over beide rijstroken en een deel van het ten zuiden van de rijbaan gelegen fietspad.  
Om over te steken moet een vrachtwagen daarom meer ruimte hebben dan gebruikelijk om de 
kruising op te kunnen rijden. De kruising is vormgegeven als een gelijkwaardige kruising. Dit betekent 
dat de vrachtwagen voorrang heeft op bestuurders die uit de richting Boven-Hardinxveld komen, 
maar niet op bestuurders uit de richting van het centrum.   

De voorrang wordt niet of niet altijd verleend, waardoor de vrachtwagen de kruising en de 
spoorbaan niet vlot kan verlaten. Het is al meerdere keren voorgekomen dat er een trein aankomt en 
de vrachtauto nog op de overweg staat. Het gevolg is dat de overwegbomen al meerdere keren zijn 
gesneuveld.  Bij ProRail komen steeds meer meldingen van situaties waarin het op deze overweg net 
goed gaat. Daardoor is de urgentie om deze overweg aan te pakken fors toegenomen. In opdracht 
van ProRail is een risicoanalyse voor deze overweg opgesteld. Er wordt onderkend dat er sprake is 
van een gevaarlijke situatie en dat het wachten is tot het moment dat het een keer goed mis gaat. Uit 
de risicoanalyse komen 2 oplossingsrichtingen, waarbij de voorkeur uit lijkt te gaan naar het plaatsen 
van ontruimingslichten. De enginering en het plannen van de werkzaamheden kost de nodige tijd en 
om die periode te overbruggen zijn tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. 
Dit blijven echter noodmaatregelen en zijn geen structurele  maatregelen.  

In de risicoparagraaf van 2018 is dit onderwerp al genoemd, maar de noodzaak tot het treffen van 
maatregelen neemt toe. 

 

4.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op spoorwegovergang Giessenzoom  We zijn met ProRail in 
gesprek om te komen tot een duurzame oplossing. Uitgangspunt was een ontruimingsinstallatie. Met 
ProRail hebben wij de afspraak gemaakt dat de kosten voor deze installatie 50-50 worden verdeeld. 
ProRail doet de engineering. Mogelijk dat er, op basis van nieuwe veiligheidsinzichten, toch een 
volledige verkeersregelinstallatie komt, zonder extra kosten voor de gemeente. 

 



4.3 WAT MAG HET KOSTEN? 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op spoorwegovergang Giessenzoom   Voor de aanleg van 
de structurele voorziening is een krediet nodig van ongeveer € 350.000. In de risicoparagraaf van 
2018 is dit onderwerp al genoemd, maar de noodzaak tot het treffen van maatregelen neemt toe. 
Normaal gesproken zijn de kosten voor een overweg voor de wegbeheerder. In dit geval erkent 
Prorail een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is bereid een bijdrage in de kosten te leveren. Naar 
verwachting is dit circa 50% van de totale kosten.  
De afschrijvingslasten bedragen vanaf 2020 € 4.375. 


