
Zet een voet 

op de sporen 

en kijk de dood 

in de ogen.

Steek de sporen 
niet over!



D insdag, omstreeks 8 uur, gebeurde er in het sta-tion van Gembloux een 
tragisch ongeval. Een meisje en 
haar moeder die samen de sporen 
overstaken, werden er geschept 
door een goederentrein die in 
volle vaart kwam aangereden. De 
botsing werd hen fataal. 

De jonge moeder kwam samen 
met haar 7-jarig dochtertje haar zoon van 12 uitwuiven die 

vertrok met de trein. 

Nadat ze haar zoontje had afgezet op de trein, was de moeder plotseling zeer gehaast 
en probeerde ze de sporen over 
te steken om het andere perron 
te bereiken. Doordat ze niet koos voor de veilige voetgan-

gerspassage op enkele meters en 
achterom de trein ging waarop 
haar zoontje zat, zag ze de goederentrein niet afkomen. 

Moeder en dochter waren op slag 
dood. De hulpdiensten kwamen 
ter plaatse, maar alle medische 
hulp kwam te laat. “Dit soort ongevallen gebeurt 

helaas heel vaak”, verklaart Olivier Menters, stationschef van 
Gembloux. “De mensen 

zijn gehaast en ze steken liever 
de sporen over dan een beetje 
verder de veilige doorgang te 
nemen. Ze denken er niet bij na 
hoe gevaarlijk dat wel niet is...” 
Een woordvoerder van Infrabel 
heeft het over

• GEMBLOUX

Meisje en moeder geschept door een trein“In 99% van de gevallen gaat het om onvoorzichtigheid…”
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ONGEVAL IN FLEMALLE 

HIJ NAM DE TREIN OM NAAR SCHOOL TE GAAN

Gisterenochtend is een tiener 

in het station van Flémalle 

overreden door een trein. De 

jongeman van 15 jaar overleed 

ter plaatse. De talloze passa-

giers die hem de sporen zagen 

oversteken, waren getuige van 

het overlijden. Het slachtoffer, 

genaamd Elliott Dorchi, woon-

de in Neuville-en-Condroz en 

nam iedere ochtend de trein 

richting Namen waar hij school 

liep. De jongen was zonder 

twijfel gehaast en liep daarom 

de sporen over om het juiste 

perron te bereiken. Een goe-

derentrein die op dat moment 

het station binnenreed, kon de 

jongeman niet ontwijken. De 

MUG was meteen ter plaatse, 

maar alle medische hulp kwam 

te laat. Kennissen van het 

slachtoffer omschrijven Elliott 

Dorchi als een verantwoorde 

en voorzichtige jongen, maar 

gisterenochtend dacht hij 

dat hij sneller was dan de 

aankomende trein. De tiener 

hield daarbij geen rekening 

met de snelheid van een trein. 

Volgens de stationsverant-

woordelijken is dit tragische 

ongeval een herinnering 

voor alle passagiers om de 

beveiligde voetgangerstunnels 

en overwegen te nemen. 

Het slachtoffer was gehaast en liep 

daarom over de sporen

mensen 

gehaast
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GEVAARLIJKE SPELLETJES NABIJ HET SPOOR…
In de omgeving van Luik betrapte de plaatselijke politie drie kinderen die aan de rand van een spoorweg aan het spelen waren. De drie kinderen, twee jongens en een meisje van 10, wandelden langs de sporen. Nabij het knooppunt van Aywalle legden ze stenen op de rails om te zien wat er zou gebeuren. Toen de politie hen daarover aansprak, bleken de kinderen zich totaal onbewust van het gevaar dat dit met zich meebracht. Enkele minuten later kwam de passagierstrein vanuit Trois-Points voorbij. Door de tussenkomst van de ordediensten werd een ramp, zowel voor de kinderen als voor de passagiers, vermeden. Dergelijke treinen halen makkelijk een snelheid van 160 km/uur. Dat zou betekend 

hebben dat deze de kinderen in volle vaart zou meesleuren en dat de machinist geen enkele mogelijk had om op tijd te remmen. Geluk-kig werd dit scenario vermeden en bleef dit incident beperkt tot een waarschuwing voor de kinderen en hun ouders.

Drie kinderen speelden onschuldig 
langs de spoorweg wanneer de politie hen aansprak…van 
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Gedood door roekeloosheid

Gisterenavond verloor een jonge man het leven bij een ongeval in het station van Et-

terbeek. Op het moment dat de man over de sporen liep, kon de trein die uit Ottignies 

kwam hem niet meer ontwijken. Het gevolg was een dodelijke botsing. De oorzaak 

voor het ongeval is nog niet helemaal bekend, maar het lijkt alsof het louter een onge-

val was: de jongeman besliste om de sporen over te lopen in plaats van de beveiligde 

overgang te nemen die enkele tientallen meters verderop lag. Deze overhaaste keuze 

heeft hem uiteindelijk het leven gekost… 

beheerder van het Belgische spoornet, voegt daaraan toe: “in 99% van de gevallen 

moet men de oorzaak zoeken bij onvoorzichtig gedrag van het slachtoffer. Wanneer 

zullen mensen nu eens begrijpen dat ze voorzichtig moeten zijn? Tegenover een trein in 

volle vaart, heb je geen verhaal!”

VARIA



Wie steekt er nu 

een snelweg of 

een landingsbaan 

over?

Niemand… en toch lopen 
er nog altijd heel wat 
waaghalzen zonder na te 

denken over het spoor. 
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 de trein 

ziet 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 aan 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.



Steek de sporen 
niet over!

VEILIG ADVIES

Respecteer de regels, ze zijn er 
voor uw eigen veiligheid

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.

Bij een overweg:

>  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.

>  Wacht tot de slagbomen volledig omhoog zijn en het 

lichtsignaal opnieuw op wit staat vóór u de sporen 

oversteekt.

>  Steek de sporen alleen maar over wanneer u 

absoluut zeker bent dat u ze in één keer kan 

oversteken.



N.V. van publiek recht
Barastraat 110, B-1070 Brussel
communicatie@infrabel.be
www.infrabel.be

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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