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Nader onderzoek tragisch
ongeval Minnertsga
LEEUWARDEN Er komt extra onder-
zoek naar een ongeval in Minnerts-
ga op 8 augustus vorig jaar. Het
slachtoffer (70) overleed in het
UMCG aan haar verwondingen.

De inhoudelijke behandeling van de
zaak was voor gistermiddag ge-
pland, maar wordt nu op verzoek
van advocaat Tjalling van der Goot
uitgesteldtum. Eerst moet de zaak
op de meeste door de raadsman ge-
noemde punten beter worden on-
derzocht, oordeelde de rechtbank.

Volgens het Openbaar Ministerie
werd het ongeval op de Hearewei
veroorzaakt door een 30-jarige
kraanbestuurder uit Minnertsga,
buurman van het slachtoffer. Aan de
mobiele kraan was een aanhangwa-
gen met stalen platen van 1,5 ton ge-

koppeld. De lading was volgens het
OM niet goed gezekerd en stak uit,
waardoor de vrouw, die in de berm
stond, zou zijn geraakt toen de kraan
naar rechts uitweek om ruimte te
maken voor een tegenligger. De
vrouw werd met onder meer ernstig
schedel- en hersenletsel opgeno-
men in het UMCG. Daar overleed ze.

Van der Goot wilde onder meer
nadere informatie over de medische
toestand van de vrouw vlak na het
ongeval. Ook vroeg hij twee getui-
gen, die niet door de politie waren
gehoord, alsnog door de rechter
commissaris te laten ondervragen.
Een van de twee zag het ongeval ge-
beuren. ,,Er is veel niet onderzocht,
er zijn veel open einden.’’

Het is volgens hem in het belang
van zijn cliënt en de nabestaanden -

,,zij moeten samen verder’’ - dat de
juiste toedracht boven tafel komt.
De verklaring van zijn cliënt is vol-
gens Van der Goot volkomen gene-
geerd. De Minnerstgaster zag de
vrouw tegen het rechter voorwiel
van de kraan vallen. Ook stond een
boom vlakbij. De politie keek alleen
naar sporen op de weg, niet naar
(bloed)sporen op de band, de boom
of de platen. ,,Een gemiste kans.’’

Officier van justitie Segers zei de
kritiek op het politieonderzoek te
delen. ,,Er is niet veel meer gedaan
dan de weg afzetten.’’ In tranen ver-
telde de verdachte hoe verschrikke-
lijk hij het ongeval betreurde. ,,Ik kin
it net wer omdraaie en sil in straf ak-
septeare, mar wol op basis fan feiten.
Wat der no leit, dêr kloppet neat
fan.’’


