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Dode bij ongeval N236 
Hans van Keken 
h.van.keken@hollandmediacombinatie.n1 

's-Graveland Een 48-jarige 
vrouw uit Hilversum is gister-
morgen omgekomen bij een een-
zijdig ongeval op de Loodijk bij 
's-Graveland. 

Ze raakte rond half zeven met haar 
auto rijdend vanuit de richting Hil-
versum Meent naar Weesp door on-
bekende oorzaak van de weg, ramde 
een boom en belandde in de 's-Gra- 

velandse Vaart. Al meteen na het on-
geval was er hulp, twee vrachtwa-
genchauffeurs waren in staat haar 
uit de auto te halen en startten di-
rect met reanimatie. Die werd over-
genomen door een op een fiets toe-
vallig passerende arts. Daarna kwa-
men twee traumaheli's en ambulan-
ces, maar uiteindelijk bleek de 
vrouw overleden. 

Onwel 
Niet uitgesloten is dat de automobi-
liste onwel is geworden, vermoedt 
een vrachtwagenchauffeur die pal 
achter haar reed en alles zag gebeu- 

ren. „Ze week langzaam van de weg 
af, terwijl ze door bleef rijden, ik 
schat zo'n tachtig kilometer per uur. 
Ze knalde daarop zonder te remmen 
hard tegen een boom, haar auto 
draaide om zijn as en schoot het wa-
ter in." 

Terwijl hij 112 belde, stopten ach-
ter hem twee vrachtwagenchauf-
feurs die meteen het water indoken. 
De deur van de gezonken auto wilde 
niet open, maar na het inslaan of in-
drukken van een autoruit wisten ze 
de vrouw te bevrijden. Daarna do-
ken ze opnieuw het water in, om te 
controleren of er verder niemand in  

zat. Dat bleek niet het geval. 
Op de kant werd het slachtoffer 

meteen gereanimeerd. „We hebben 
alle drie een BHV-diploma, maar 
het was tevergeefs. Mogelijk was er 
al te veel letsel door de aanrijding", 
aldus de ontdane chauffeur. „Ik zie 
nog steeds op mijn netvlies staan 
hoe dit gebeurde." 

De ravage was groot. Na het onge-
val is door de politie langs de weg 
nog urenlang onderzoek verricht, 
vanwege de opvallende manier 
waarop alles gebeurde. De vracht-
wagenchauffeurs zijn als getuigen 
door de politie verhoord. 


