
Beste NVBS leden en belangstellenden we nodigen u uit voor 
een nieuwe digitale NVBS NHN Zoomavond op:

Dinsdag 8 Juni - 20:00 uur. 

Een unieke presentatie die u zeker zult 
waarderen. 

Klik na 19:30 op de link/koppeling voor deelname. 

https://zoom.us/j/98653799968?
pwd=MytxYzNydVdmbTE3dXdEcEp4L3JFZz09

Programma:  
19:30 “Deur open” Zoom beschikbaar.
20:00 Spoorwegongevallen en ATB 
22:15-23:00 Discussie/Nazit. 

Door onveilig sein: 
Spoorwegongevallen en 

automatische treinbeïnvloeding
een NVBS NHN Zoom presentatie: 

door René Jongerius
Dinsdag 8 Juni 2021 - 20:00 uur 

René Jongerius heeft met zijn boek "Spoorwegongevallen in 
Nederland” een standaardwerk geschreven, waarin hij op 
zeer gedegen wijze tal van spoorwegongevallen en het 
gebied van beveiliging benaderd.

https://zoom.us/j/98653799968?pwd=MytxYzNydVdmbTE3dXdEcEp4L3JFZz09
https://zoom.us/j/98653799968?pwd=MytxYzNydVdmbTE3dXdEcEp4L3JFZz09




We zijn uitermate verheugd, dat René Jongerius deze 
presentatie wilt geven. René laat in deze presentatie, aan 
de hand van statistieken en voorbeelden zien hoe de 
spoorwegen, ook bij een steeds intensiever treinverkeer, 
met nieuwe ontwikkelingen de veiligheid proberen te 
bewaken en te vergroten.

Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding en dat 
geldt vooral voor ongevallen als gevolg van het rijden door 
onveilig sein: De eenzame machinist die een fout maakt en 
daarmee de levens van anderen in gevaar brengt. Al vroeg 
kwam de roep om hulpmiddelen om het rijden door onveilig 
sein te verhinderen. Niet alleen spoorwegingenieurs maar 
ook amateuruitvinders stortten zich op het onderwerp, 
meestal met weinig succes. Spoorwegdirecties hadden ook 
lange tijd weinig trek om te investeren in automatische 
treinbeïnvloeding. 

 
Treinongeluk 4 juni 1961 bij Wilhelminakanaal - Tilburg, foto  
J.A. Bonthuis.



In zevenmijls-stappen gaan we door de Nederlandse 
spoorweggeschiedenis. Per periode bekijken we welke 
ernstige ongevallen zich voordeden en tot wat voor 
ontwikkelingen dat leidde. Na de ramp bij Harmelen werd 
dat niet alleen een zaak van het spoorwegbedrijf maar ook 
van de nationale en zelfs internationale politiek. Zo eindigen 
we bij een spoorwegnet dat anno 2018 vier systemen voor 
automatische treinbeïnvloeding kent: ATB-EG, ATB-Vv, ATB-
NG en ERMTS.

 Spoorwegongeval dinsdag 4 mei 1976 bij Schiedam, Foto 
H.van Keulen.

Een uniek onderwerp en een unieke 
presentatie, die u zeker zult waarderen. 
Tot a.s. dinsdag en m.vr.gr. 
Frans van Sabben
Noordhollandnoord@nvbs.com

http://m.vr.gr/
mailto:Noordhoolandnoord@nvbs.com

