
    

 

10 spoorlopers betrapt tijdens controleacties in Limburg 
Diepenbeek/Kiewit, 9 oktober – Vandaag hebben Infrabel, de politie Limburg Regio Hoofdstad en 
Securail (NMBS) verschillende controleacties georganiseerd in Limburg: aan de stations van 
Diepenbeek en Kiewit hielden ze in twee uur tijd in totaal 10 overtreders aan die ofwel aan 
spoorlopen deden ofwel de verkeersregels aan een overweg niet respecteerden.  

Een trieste balans die eens te meer de absolute noodzaak aantoont om te blijven inzetten op 
preventieve en repressieve campagnes. Aan de overweg Stationsstraat en aan het station Diepenbeek 
betrapten de politie en Securail ‘s ochtends tussen 7u en 9u in totaal 10 mensen.  

‘s Middags tussen 11u30 en 13u00  waren er geen echte overtreders die de sporen aan het station 
Kiewit en de nabijgelegen overweg Paalsteenstraat onveilig en onreglementair overstaken. Maar een 
tiental jongeren werd er wel aangesproken wegens onvoorzichtig gedrag nabij de perronrand. De 
voorbije jaren heeft Infrabel al verschillende sensibiliseringsacties gedaan in Kiewit (o.a. tijdens 
Pukkelpop en in de nabijgelegen school Kindsheid Jesu). 

Burgemeester Steven Vandeput benadrukt het belang van deze controleacties:                                             
“Spoorlopen is levensgevaarlijk. Daarom ondersteunen we als stad dergelijke preventie- en 
repressiecampagnes om deze gevaarlijke situaties te vermijden. Het station Kiewit moet bij uitsteek 
veilig zijn omdat er pendelaars van de Corda Campus en heel wat schoolgaande jeugd ’s morgens en ’s 
avonds daar in- en uitstappen”. 

Tijdens de eerste 8 maanden van 2019 waren er in heel België 33 ongevallen aan overwegen waarbij 
6 doden en 4 zwaargewonden vielen. In Limburg gebeurden in die periode 2 ongevallen aan 
overwegen: één in Diepenbeek (fietser maar niet gewond) en één in Overpelt (autobestuurder raakte 
zwaargewond).  

Van januari tot en met augustus 2019 waren er op het Belgische spoorwegnet 489 meldingen van 
spoorlopers (3 doden waarbij iemand aan het station in Diest en 2 zwaargewonden). Tijdens die 
periode waren er 22 meldingen van spoorlopen in Limburg en die gebeurden vooral in de stations van 
Bilzen en Tongeren en langs het spoor ter hoogte van Sint-Truiden en Hasselt (Kiewit).   

“Flitsmarathon” gedurende 1 maand tegen spoorlopen 

Van 9 september tot en met 9 oktober treden de politie en Securail repressief op tijdens gerichte acties 
in zogenaamde “hotspots” waar er een verhoogd risico tot spoorlopen is. Ingeval van spoorlopen 
kunnen de boetes oplopen tot 2.000 euro en zelfs gevangenisstraffen zijn niet uitgesloten. Indien de 
signalisatie aan de overweg niet wordt gerespecteerd, riskeren de overtreders tot 4.000 euro boete 
en de inhouding van het rijbewijs. Verspreid over heel België gebeuren er in totaal meer dan 90 
controleacties en is dit een van de grootste repressiegolven die al werden georganiseerd in ons land.  

Daarnaast blijft Infrabel inzetten op een verhoogde spoorveiligheid door infrastructuurmaatregelen 
(vervangen en vernieuwen van overwegen; plaatsen van omheiningen, camera’s, 
waarschuwingsborden tegen spoorlopen) en sensibiliseringscampagnes of veiligheidsacties.  
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