
28  maart  2019 , pag.  26

Brugwachter deed
brug te vroeg dicht
FRITS POELMAN

GRONINGEN De aanvaring met de
Paddepoelsterbrug in Groningen,
op 26 september vorig jaar, is te
wijten aan een fout van de brug-
wachter.

De brugwachter deed de brug vanaf
de Oostersluis in Groningen dicht,
terwijl het vrachtschip Andamento
nog onderweg was. Volgens een deel
van het proces-verbaal van de poli-
tie, dat buurtbewoners in handen
hebben, zette de brugwachter het
licht op rood en drukte die bewust
op de knop ‘brug dicht’.

Iets soortgelijks gebeurde in okto-
ber 2017 bij de nieuwe tafelbrug in
Noordhorn. Die kwam na een bedie-
ningsfout vanaf de sluis Gaarkeuken
naar beneden op het passerende
vrachtschip Wendy Dua. Rijkswater-
staat spreekt de provincie Gronin-
gen als voormalig beheerder op de
fouten aan. ,,We gaan binnenkort in
gesprek om herhaling te voorko-
men’’, zegt een woordvoerder van
Rijkswaterstaat. De brugwachters
zijn tot 2024 bij de provincie in
dienst.

De oorzaak van de ongelukken is

opmerkelijk omdat Rijkswaterstaat,
– maar ook provincies en gemeen-
ten – altijd beweren dat de semi-au-
tomatische afstandbediening geen
gevolgen heeft voor de veiligheid.
Veel schippers betwijfelen dat. Op
internetfora valt te lezen dat er gere-
geld wat misgaat.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels
een streep gehaald door de invoe-
ring van een soortgelijk systeem op
het Friese deel van de hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl. Vanuit Lemmer
zouden vanaf dit jaar negen bruggen
en een sluis worden bediend. Het
project (kosten 9 miljoen euro) was
voor wat betreft bediening, bestu-
ring en bewaking gebaseerd op het
Groninger systeem.

De Groninger ICT-onderdelen vol-
deden minder goed aan de Landelij-
ke Brug- en Sluisstandaard dan ge-
dacht. Dat bleek uit onderzoek door

Bureau ICT-toetsing van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken, vorig
jaar. ,,Naar aanleiding daarvan zijn
we gestopt met het project. We wer-
ken nu aan één systeem voor de hele
hoofdvaarweg, met twee bedien-
plekken. Het is over vier jaar klaar.’’

De Andamento knalde 25 secon-
den nadat het licht onverwacht op
‘rood’ sprong, tegen de Paddepoel-
sterbrug. Die was op dat moment
nog niet helemaal dicht, zo blijkt uit
beelden van vijf camera’s. Hij werd
van zijn draaikrans gedrukt en is
nog steeds niet gerepareerd. De poli-
tie schrijft dat het schip aan alle ei-
sen voldeed en dat de bemanning
niets aan het ongeluk kon doen. Of
de brugwachter was afgeleid toen hij
de brug dichtdeed, is onduidelijk.

In het sluiskantoor zijn vijf werk-
plekken voor het bedienen van de
sluis, Paddepoelsterbrug, Gerrit
Krolbrug, Driebondsbrug en Borg-
brug (de laatste twee over het Eems-
kanaal). Het Openbaar Ministerie
besluit in april of het stappen onder-
neemt. De schipper van de Wendy
Dua legt zijn vaartochten sinds het
ongeluk in Noordhorn met eigen ca-
mera’s vast omdat er geen beelden
waren van dat ongeluk. pagina 32

Twijfel schippers
over veiligheid
semi-automatische
afstandbediening


