
 
     

   

 

 

     
  

   

20 februari 2017 

Spoorwegmuseum en ProRail wijzen op 

gevaren van het spoor 

Op 22 februari opent in het Spoorwegmuseum de ‘Spoorloper’, een presentatie 

over veiligheid op het spoor. De Spoorloper is een diorama waar bezoekers op 

een speelse manier gewaarschuwd worden voor de gevaren van voorbijrazend 

treinverkeer. Het project is een samenwerking tussen het Spoorwegmuseum en 

ProRail en heeft als doel mensen bewust te maken van de gevaren van het 

spoor. De Spoorloper staat de komende twee jaar in het Spoorwegmuseum. 

 

 

Spoorloper in het Spoorwegmuseum  
YouTube  

Het initiatief voor de Spoorloper komt van ProRail waar medewerkers via een 

‘Dragon’s Den’ ideeën konden pitchen die problemen van ProRail kunnen oplossen. 

Eén van deze ideeën was een museale presentatie die bezoekers bewust moet 

maken van de gevaren van lopen langs het spoor. ProRail kreeg in 2016 ruim 3.100 

meldingen van personen die onbevoegd langs het spoor lopen. Deze zogenaamde 

‘spoorlopers’ zorgen voor gevaarlijke situaties en vertragingen van het treinverkeer. 

ProRail probeert met fysieke maatregelen, zoals hekken langs het spoor en de inzet 

van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), die boetes uitdelen aan mensen 

die langs het spoor lopen. Maar ook met een bewustwordingscampagne en 

vernieuwende ideeën, zoals de ‘Spoorloper’ die vanaf woensdag te zien is in het 

Spoorwegmuseum wil ProRail op het gevaar wijzen van lopen langs het spoor.  

 

De Spoorloper wordt gemaakt door Kloosterboer Decor en Ontwerpbureau Pronk. 

Kloosterboer bouwde eerder ook de populairste attractie van het Spoorwegmuseum, 

de Vuurproef. De Spoorloper is gesitueerd in een verplaatsbare container zodat 

ProRail hem ook kan inzetten tijdens lokale campagnemomenten. 

 

 

De Spoorloper wordt op woensdag 22 februari om 11.30 uur onthuld. 

   

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3dUBGVn5mijG8u0fHy63tOx_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTeX0VVPdrfmNKDPxnLw60XZCH9-2BQazsSSMDP-2FPabgytEx5Ios7eFP3G6o1bSVG9sJUTjx3hCIFlAy-2BY75NrcL3glnAdiSrWAqu4iHb0s7U-2Fpg7czSj2a2H0P2LGzIYMPPNFTaaLqQLRgpnszkPYRdyFKVBwpO3GYSQ9Sf3PHrij-2BQeQvgA4Wdri6d0G0fN0JX0vJrXu8LxTmIpLn4ZGydYQHt2VhSVgF6yJ7hIWfTwHo-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvR49e5ZWeCyqklBSh50f3dUBGVn5mijG8u0fHy63tOx_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTeX0VVPdrfmNKDPxnLw60XZCH9-2BQazsSSMDP-2FPabgytEx5Ios7eFP3G6o1bSVG9sJUTjx3hCIFlAy-2BY75NrcL3kSgBjUk6X6hn1QIN0hLfB5uq7MHQXk69Ty5NnkxwsNhr1c4mY0jt2opRK3qWxDyx-2BW0jLsHStnnKvcbgI2fxi0EPeL57w-2BXwRif9mifQ23K4fiiFOEKfEk-2BIaU0EXNMlW56yAiz9g-2FHwzgPEN88vNA-3D


Voor pers is er op dinsdag 21 februari een perspreview (op afspraak). Hiervoor 

graag aanmelden bij Evertjan de Rooij: e.d.rooij@spoorwegmuseum.nl of 06-43444452. 

 

Contact ProRail: Henk Wind, Woordvoerder  

T: 06-21217038 

E: henk.wind@prorail.com 

  

 

  

  Evertjan de Rooij 

PR & Communicatie 

+31 30 230 62 62 
+31 64 344 44 52 
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