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Navigatie-app Waze en Infrabel werken samen  

om ongevallen aan overwegen te vermijden  

Een extra stimulans om alert te zijn in buurt van een overweg 

 

BRUSSEL, dinsdag 2 juni 2020 – De gratis navigatieapplicatie Waze toont voortaan alle overwegen op 

reizigerslijnen in België. In totaal gaat het om 1.200 overwegen, die vanaf nu standaard opgenomen 

zijn in de populaire app. Elke app-gebruiker die nu in de buurt van een overweg rijdt, ziet dat ook op 

het scherm van zijn mobiele telefoon (en hoort ook soms een geluidssignaal). Naast de bestaande 

signalisatie is dit een extra stimulans om alert te zijn wanneer men een overweg nadert. En dat is 

positief voor de verkeersveiligheid. Infrabel is een van de eerste infrastructuurbeheerders in Europa 

die op deze manier en schaal samenwerkt met het internationale bedrijf. Deze samenwerking is 

technisch mogelijk dankzij het platform Open Data van Infrabel.   

1200 overwegen in kaart 

Ongeveer 1,6 miljoen automobilisten gebruiken maandelijks Waze in België. De populaire, gratis 

verkeersapplicatie van Google werkt met een grote groep van vrijwilligers die erover waakt dat de 

Belgische kaarten correct en up-to-date blijven. Door de samenwerking met Infrabel zijn recent ook 

alle overwegen op reizigerslijnen in ons land in kaart gebracht. Waze beschikt voortaan over 1200 

locaties van overwegen. Dit is technisch mogelijk dankzij het platform Open Data van Infrabel, die deze 

gegevens ter beschikking stelt.  

Voor de Waze gebruikers is dit een niet te onderschatten voordeel. Wanneer ze met hun voertuig in 

de buurt van een overweg rijden, zien ze in de app een speciaal icoontje op het scherm van hun 

smartphone (een Sint-Andrieskruis, het symbool van een overweg). Daarnaast heeft de gemeenschap 

van Waze vrijwilligers extra informatie toegevoegd aan sommige overwegen. Het gaat dan om 

plaatsen in België waar het, volgens hen, voordelig is om een bijkomend hoorbaar en visueel 

waarschuwingssignaal te geven. Die informatie zal ook worden geüpdatet. Naast de verkeersborden 

op de weg, de lichten, slagbomen en belsignalen aan de overweg is dit een bijkomende waarschuwing 

dat ze in de buurt komen van een overweg. Deze extra aanduiding helpt bestuurders om alert te 

blijven. En wie waakzaam is, is, naar alle waarschijnlijkheid, beter in staat om een mogelijk ongeval te 

vermijden.  

Onoplettendheid oorzaak van 4 ongevallen op 10 

De cijfers bewijzen het elk jaar opnieuw. Nog te vaak gebeuren er ongevallen aan overwegen. Vorig 

jaar gebeurden er 45 ongevallen aan overwegen waarbij er 7 doden en 6 zwaargewonden te betreuren 

vielen. De oorzaak van de meeste ongevallen aan overwegen is het niet respecteren van de 

verkeersregels. Vaak negeren mensen, omdat ze gehaast zijn en onder tijdsdruk staan, het rode licht, 

de gesloten slagbomen en het belsignaal van de overweg.  Onoplettendheid en slechte zichtbaarheid 

(bijvoorbeeld laaghangende zon) zijn de oorzaak van gemiddeld 4 op 10 ongevallen aan overwegen. 

Nu 1200 overwegen in kaart werden gebracht door Waze en – bij gebruik van de app - op het scherm 

van je smartphone verschijnen, verhoogt dat hun zichtbaarheid. Wie zich bewust is dat hij in de buurt 

van een overweg komt, zal vermoedelijk sneller gepast reageren. Deze hogere alertheid kan, hopelijk, 

ongevallen vermijden. 
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Infrabel een van de Europese voortrekkers 

"Dat de Belgische spoorwegoverwegen voortaan expliciet aangeduid zijn in onze app is uitstekend 

nieuws voor bestuurders," zegt Dario Mancini, Regional Manager Italy & EMEA Emerging Markets bij 

Waze. "Het verhoogt sterk de veiligheid van onze gebruikers, en dat is samen met de rijervaring het 

voornaamste aandachtspunt voor Waze. Daarom is deze nieuwe melding zo belangrijk. Het is het 

resultaat van een zeer efficiënte samenwerking tussen onze Belgische vrijwillige kaartbewerkers en 

Infrabel. Waze werkt met verschillende Europese spoorinfrastructuurbeheerders samen om de 

veiligheidsmelding te activeren in heel Europa, maar Infrabel heeft duidelijk een pioniersrol 

opgenomen."  

Mogelijke, toekomstige samenwerkingen van Infrabel met andere, gelijkaardige bedrijven en apps is 

niet uitgesloten. 

 

 


