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ONBEWAAKT Omwonenden uit Catsop en Elsloo ontstemd over plannen om overweg te sluiten

De overweg tussen de Schuttersstraat in Catsop en de Spoorstraat in Elsloo, geliefd bij winkelende ouderen en hondenliefhebbers. foto Annemiek Mommers

‘Machinist toetert wel eens’
Omwonenden begrijpen
niet waarom de onbewaakte
spoorwegovergang tussen
Catsop en Elsloo dicht
moet. „Het laatste ongeluk
was met paard en wagen.”

veld bent.” Marij van Schendel uit
de Spoorstraat valt hem bij. „Hoezo is veiligheid de reden? Zo lang
als ik hier woon is nog nooit iets
op de overweg gebeurd. Je moet altíjd opletten als je ergens oversteekt. Niet alleen bij een spoorwegovergang, maar ook gewoon op
straat. Laat dat ding toch open.”
Even later komt een 78-jarige be-

door Ronald Colée

‘Dit gaat voor overlast zorgen, ga
echt niet met mijn hond omlopen’

C

hrit Goossens uit de
Schuttersdreef in Elsloo
is met zijn hond op weg
naar De Knup, het bosje
op de top van de heuvel in Catsop.
Hij baalt ervan dat ProRail de
spoorwegovergang Spoorstraat/
Schuttersstraat wil sluiten. „Het
veld bij De Knup is het enige hondenlosloopgebied in de buurt. Als
je om moet lopen via de spoorbrug
tussen de Mgr. Kerckhofsstraat en
Mergelakker, of via de grote overweg aan de Stationsstraat, heb je je
wandeling al gehad voor je in het

woonster uit de Daalstraat in
Catsop met haar fiets aan de hand
tussen de hekken aan de overweg
door. Op weg naar de winkels in
Elsloo. „Aan deze kant van het
spoor ligt alles: een Kruidvat, de Albert Heijn, de bakker en dat is voor
mij heel gemakkelijk. Je kunt toch
niet verwachten dat ik straks via de
andere kant moet sjravelen om hier
te komen?”
Ook Willem van Doorn, die sinds

1997 aan de Veestraat in Catsop
woont, snapt de beweegredenen
niet om de overweg te sluiten. „De
keren dat een overweg in het
nieuws komt vanwege een aanrijding gaat het meestal om een onbewaakte overgang waar auto’s over
mogen steken. Dat is hier niet het
geval.” Al hoort hij wel af en toe
een machinist toeteren. „Een jaar

of vier, vijf geleden was dat vaker
het geval. Toen had dat te maken
met rondhangende jeugd bij de
overweg, maar dat probleem was na tussenkomst van de politie - binnen een maand opgelost.”
De 45-jarige inwoner vreest niet alleen nadelen voor de oudere inwoners van Catsop, maar ook voor de
scholieren die ’s ochtends via de
overweg naar Groenewald in Stein
fietsen. „Zelf ga ik, als ik op stap ga,

graag te voet het spoor over naar
’t Trefpunt of Oos Heim in Elsloo.
Eén keer moest ik omfietsen, toen
de de overweg dicht was vanwege
een ondergrondse brandstofleiding
die lekte. Was bij het naar huis
gaan mijn fiets gestolen.”
Julia Vranken vreest bij sluiting van
de overweg ook overlast: van hondenpoep. „Ik denk niet dat een
hondenbezitter uit Elsloo drie keer
zo ver gaat lopen om zijn hond in
het open veld zijn behoefte te laten
doen. Plus dat ’t nuuje kirkhof dan
een sluiproute wordt om aan de
overkant te komen.”
Zij kan zich wel een aanrijding herinneren. Uit de verhalen van haar
ouders. „Er schijnt ooit een boer,
die het wachten beu was, met
paard en wagen onder de overwegboom te zijn door gegaan. Hij tilde
de boom op en werd toen door de
trein gegrepen. Maar dan heb je het
over tientallen jaren geleden. Wel
hebben er vaker zelfdodingen
plaatsgevonden. „Maar daar heb je
geen overweg voor nodig.”

