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Onderwerp: Gevaarlijke situatie op de Europaweg ter hoogte van de bushalte  

 

 

Geachte Raad / College van B en W, 

 

De wijkraden Schalkwijk zijn zeer bezorgd over de onveilige verkeerssituatie in de bocht van 

de Europaweg (vanaf de Schipholweg) ter de hoogte van de bushalte (lijn 3 en 73). 

De bushalte van de stadsbussen (3 en 73) aan het begin van de Europaweg, is gesitueerd 

tussen de rijbanen in; het perron is afgeschermd met hekken om te voorkomen dat de 

passagiers direct op de rijbaan stappen. 

 

Het afgelopen jaar (2018) is door het autoverkeer komende van de Schipholweg minimaal vier 

keer het voetgangers-beschermingshek kapot gereden en zijn voertuigen tot stilstand 

gekomen op het perron. Dit jaar (2019) heeft er al twee keer een aanrijding, door het uit de 

bocht vliegen van een (te hard) rijdende auto plaatsgevonden. Cijfers van de jaren daarvoor 

zijn zelfs niet meegenomen. Het is o.i. een wonder dat er nog geen slachtoffers (gewonden 

c.q. doden) zijn gevallen. 

 

Waarschijnlijk om kosten te besparen is het hek niet meer over de volle lengte aan de 

westzijde hersteld sinds het voorlaatste incident, o.i. met alle gevolgen van dien voor de 

wachtende en of uitstappende passagiers. 

 

De wijkraden zouden graag zien dat voor bescherming van de passagiers op het busperron er 

een buffer komt, bijvoorbeeld een vangrail tussen het perron en de rijweg, om te voorkomen 

dat de uit de bocht vliegende auto’s het perron op kunnen rijden.  

 

Volgens ons is de verkeerssituatie zelf niet perse verantwoordelijk voor de ongelukken, maar 

meer het weggedrag. Wij willen echter voorkomen dat er slachtoffers vallen door de 

voetgangers en buspassagiers optimaal te beschermen. 

 

Wij verwachten dat er op zeer korte termijn door u hierin verantwoordelijkheid wordt genomen  

en er derhalve op korte termijn iets aan deze gevaarlijke situatie wordt gedaan. 

 

 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie. 

 

 

Namens de voorzitters van de 4 Wijkraden Schalkwijk 

 

Roel Schaart  Europawijk 

Hans Hirs  Boerhaavewijk 

Frank Hilterman Meerwijk 

Riet Ooms  Molenwijk 

  

 

 

Bijlage: foto’s recente incidenten bushalte Europaweg 

  



Ochtend 7 maart 2019 

  
 

 
 

 

 



 

Middag 5 februari 2019 

 
 

Middag 3 januari 2019 

 

  


