
Overweg: respecteer 
de signalisatie!

Het grootste 

gevaar zien we 

niet komen.



La victime courait entre les barrières 
baissées lorsque le train est arrivé.

G isteren, even na de middag, kwam een voetganger om het leven 
bij een botsing met een trein op 
een overweg in Schelle. Ondanks 
de gesloten slagbomen stak de 
jongeman de sporen over, toen 

een passagierstrein uit de richting 
van Boom hem meesleurde. De 
man was op slag dood.“De overweg, die perfect functioneerde, was er een van 

categorie 2 met halve overweg-
bomen, een sint-andrieskruis, 
een geluidsignaal en stoplichten. 
Voorlopig blijft het raden naar 
de reden waarom de voetganger 
tussen de slagbomen door ging 
lopen”, verklaart Frédéric Petit, 
woordvoerder van Infrabel, die 
het sporennet beheert.Het slachtoffer was een man 

van 27 jaar die in de gemeente 
woonde. Volgens de politie dacht 
de man dat er een technisch pro-
bleem aan de slagbomen was en 
dat ze daarom niet meer omhoog 
gingen nadat de eerste trein voor-
bij was gereden. Daarop ging 
hij tussen de slagbomen door en 
probeerde hij de overweg 

over te steken. Door dit ongeval werd het trein-
verkeer op de lijn voor een groot 
deel van de namiddag verstoord. 
Pas in de vooravond reden alle 
treinen weer normaal.De conducteur van de trein is 

samen met enkele passagiers 
in shock naar het ziekenhuis 
gebracht. Dit is al het vijfde 
ongeval dit jaar op een overweg. 
Iedere keer is het al gegaan om 
personen die de risico’s niet 
inschatten en

• SCHELLE

DODELIJKE BOTSING VOETGANGER EN TREIN“De slagbomen werkten perfect”

Coincés sur les rails, les occupants

de la Toyota ont eu le temps de sortir

de la voiture avant l’arrivée du train.
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ONGEVAL IN HAVRÉ

DEFECT VOERTUIG OP OVERWEG…

Zondag omstreeks 6.15 

uur rijdt een jong kop-

peltje richting Havré op de 

Chaussée de Roeulx. Op 

deze baan bevindt zich 

een overweg waar men 

werken aan het uitvoeren 

is en waardoor de overweg 

gesloten is. Het koppel had 

de verkeersborden niet zien 

staan en is over de spoor-

weg gereden nadat ze ook 

de neergelaten slagbomen 

hadden genegeerd. Op de 

overweg kwam de wagen 

echter tot stilstand, enkele 

minuten voor een goede-

rentrein in aantocht was. 

Gelukkig zijn zij beiden tijdig 

uit het voertuig kunnen 

stappen. De botsing tussen 

de auto en de goederentrein 

was echter onvermijdelijk en 

de auto, een rode Toyota, 

bleef verbrijzeld achter. 

Toen de ziekenwagen ter 

plaatse kwam, moest deze 

niet ingrijpen vermits er 

geen gewonden waren. De 

restanten van de wagen 

werden weggetakeld.

mhoog 
g rs naar het ziekenhuis 

gebracht. Dit is al het vijfd

e e
. D
gb
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Dinsdag om 20.15 uur werd de gemeente Ottignies opgeschrikt door een vreselijk ongeval. Op de overweg in de Rue de Renivaux werd een man geschept door een trein. Verrast door de man op de sporen, heeft de conducteur van de trein er alles aan gedaan om een ongeval te vermijden. Helaas had de trein niet voldoende tijd meer om te remmen. De klap was onvermijdelijk, het slachtoffer werd frontaal geraakt door de trein. De plaatselijke politie en de ambulance waren meteen ter plaatse, maar zij konden enkel het overlijden afkondigen. Het slachtoffer, een man die net 57 was geworden, was op slag dood.

Ondanks de tragische afl oop wijst alles erop dat het ongeval het gevolg is van een onvoorzichtige houding van het slachtoffer. Volgens een getuige stak de man de overweg over wanneer het licht al op rood stond en de slagbomen naar beneden waren. Deze onvoorzichtige daad kostte hem echter het leven. De man laat een vrouw en drie kinderen achter.

Het slachtoffer botste frontaal met de trein.
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Dodelijke slalom

Een jonge fi etser van 27 jaar kwam gisterenavond om 

het leven in Sint-Agatha-Berchem wanneer hij al slalom-

mend tussen de slagbomen van een overweg reed. Een 

passagierstrein die vanuit Brussel-Zuid kwam richting 

Aalst botste frontaal met de jonge man. De reden voor 

het roekeloze gedrag van de man is nog onbekend. Uit 

een eerste onderzoek blijkt wel dat de signalisatie bij de 

overweg perfect functioneerde.

VARIA



Wie gaat er nu 

wandelen op een 

landingsbaan of 

schakelt in achteruit 

op de autosnelweg?

Niemand… en toch zijn er nog 
altijd heel wat waaghalzen die 
zonder rekening te houden 

met de signalisatie de overweg 

oversteken. 
Dit roekeloos gedrag 
veroorzaakt ieder jaar 

honderden ongevallen en eist 

tientallen doden.

De slachtoffers zijn vaak niet 
extreem onverantwoordelijk! 
Ze zijn gewoon gehaast en 
denken dat de sporen oversteken 
compleet ongevaarlijk is. 

Met alle gevolgen van dien…



De risico’s zijn er,

minimaliseer ze niet…

De nieuwste treinen rijden sneller en maken minder 

lawaai. Meestal hoort u een trein pas aankomen als hij 

op 200 meter afstand is. Op dat moment duurt het nog 

maar 5 seconden voor de trein u voorbijrijdt. 

U kan er dus zeker van zijn: de trein die u ziet, rijdt 
sneller dan u denkt. En ja, hij is ook heel snel bij u. 

En er zijn nog risico’s. Achter die ene trein die u ziet, 

kan nog een andere trein rijden die u niet ziet… een 

tweede die volgt, of een trein die uit de andere richting 

komt. Zelfs wanneer een trein gepasseerd is, blijft het 

gevaar dus aanwezig. 

… want tegen een trein,

heeft u geen verhaal!

Een auto kan uitwijken voor een obstakel op de weg, 

een trein niet. Trouwens, eenmaal op volle snelheid 

heeft een trein honderden meters nodig om te 

remmen. Eenmaal u op het spoor bent en u ziet de 

trein aankomen, geraakt u dus nooit meer veilig aan 

de overkant. En dan is er nog dit opmerkelijk feit: het 

risico op een dodelijk ongeval ligt bij een botsing met 

een trein 40 keer hoger dan bij een autocrash. Blijf 

dus liever even wachten voor de overweg.



Lopen op de rails: 

loodzware boetes!

De veiligheidsregels niet respecteren 

aan de overweg of het spoor is niet 

alleen gevaarlijk, het is ook onwettig. 

Wie de wegsignalisatie bij een 

overweg negeert, riskeert zelfs als 

voetganger, een veroordeling door 

de politierechtbank. Kostenplaatje: 

€ 200 tot 2 750 én verval van het recht tot sturen 

tot mogelijk 5 jaar. Geen wonder dus dat dit een van 

de zwaarste verkeersovertredingen is, nog zwaarder 

dan door het rode licht rijden. Vergelijk het met 

achteruitrijden op de autosnelweg.



Veiligheid heeft voorrang

Bij Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische 

spoornet, krijgt veiligheid al van bij het begin altijd en 

overal voorrang. Ook al is de trein vandaag het veiligste 

vervoersmiddel over het land, toch veroorzaken roekeloze 

en onvoorzichtige mensen nog te veel ongevallen.

Een trauma voor de familie van de slachtoffers, maar ook 

voor de passagiers en het treinpersoneel… Terwijl deze 

tragedie zo makkelijk vermeden kan worden: steek de 

sporen niet over. Alleen met zijn allen kunnen we het 

verkeer veiliger maken.

Al vele jaren stelt Infrabel alles in het werk om het 

aantal ongevallen op overwegen te verminderen. Door 

het aantal kruispunten tussen spoorweg en autoweg tot 

een minimum te beperken, moeten de weggebruikers 

minder vaak een spoorweg oversteken. En dat komt 

onze veiligheid alleen maar ten goede! Van alle 

3 229 geregistreerde overwegen in 1980 blijven er nu nog 

maar 1 929 over. Infrabel gaat op zijn elan door en wil dit 

cijfer nog meer naar beneden drukken.

Maar samen kunnen we 

het aantal ongevallen nog 

makkelijker verminderen: 

let op bij een overweg en 

respecteer de verkeersregels! 

Het is voor uw eigen veiligheid.



Overweg: respecteer 
de signalisatie!

VEILIG ADVIES

Bij een overweg:

Op zich is een overweg oversteken niet 
gevaarlijk, op voorwaarde dat men goed 
oplet en de veiligheidsvoorschriften en 
de signalisatie respecteert. Die zijn van 
levensbelang!

>  Van zodra de rode lichten branden, moet u stoppen 

voor de overweg, ook al zijn de slagbomen nog niet 

naar beneden. Wacht tot de slagbomen volledig 

omhoog zijn en het lichtsignaal opnieuw op wit staat 

vóór u de sporen oversteekt.

>  Zijn er geen slagbomen of lichten aan de overweg? 

Vertraag dan en steek de sporen alleen maar over 

als ze in beide richtingen volledig vrij zijn.

>  Steek enkel de sporen over wanneer u absoluut 

zeker bent dat u ze in één keer kan oversteken.

>  Blijf altijd achter de gesloten slagbomen. 

De tijdspanne tussen het sluiten van de slagbomen 

en het voorbijrijden van de trein is gemiddeld 

30 seconden! Bovendien kan er, nadat de eerste trein 

gepasseerd is, een tweede trein aankomen. Het is 

dus niet meer dan logisch dat de slagbomen dan 

gesloten blijven.

In het station:

>  Wilt u de sporen oversteken? Ga dan steeds via de 

veilige doorgang. Vaak is dit een voetgangersbrug, 

een tunnel of een veilige overweg. Gebruik ze, uw 

leven is een kleine omweg waard.

>  Denk eraan dat sommige treinen gewoon het 

station voorbijrijden, zonder te stoppen of vaart te 

minderen. Hou daarom altijd voldoende afstand en 

blijf achter de gele lijn op het perron.



Infrabel is een overheidsbedrijf dat de infrastructuur 

van het Belgische spoornet beheert. Deze organi-

satie bouwt, onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt 

ons spoorwegennet. Daarnaast staat het ook in 

voor de coördinatie van het Belgische en buiten-

landse treinverkeer over ons grondgebied. Om dit 

uitgebreide netwerk van ongeveer 3 374 km rails 

optimaal te beheren, doet Infrabel een beroep op 

12 500 personeelsleden.
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www.infrabel.be


