Samen en mét de honden voor de trein gesprongen
politie weggesleept in de omgeving
van de spoorwegovergang bij de
Sionsweg. Achterin de wagen
stonden hondenmanden.

De politie doet onderzoek bij de
spoorwegovergang.
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NIJMEGEN/GROESBEEK
De twee personen die
gisterochtend samen met drie
honden om het leven kwamen op
een spoorwegovergang in
Nijmegen, zijn geen echtpaar, maar
wel familie van elkaar. De politie
gaat er vanuit dat ze zelfmoord
hebben gepleegd.
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"Ze zijn, voor zover wij dat hebben
kunnen nagaan, willens en wetens
het spoor opgestapt", zegt een
woordvoerder van de politie. Een
vierde hondje overleefde het
drama. Het dier is opgevangen
door de dierenambulance.

Behalve de machinist van de trein
was een jonge vrouw getuige van
de aanrijding. Zij stond even na
07.00 uur bij de spoorbomen te
wachten. Haar moeder kreeg de
schrik van haar leven toen de
politie belde met de telefoon van
haar dochter. "Ze vroegen of ik
naar de plek van het ongeluk wilde
komen. Gelukkig zeiden ze meteen
dat mijn dochter niets mankeerde.
Zij is als getuige gehoord, ze heeft
alles gezien."
Voor de jonge vrouw en de
machinist is slachtofferhulp
ingeschakeld. Ook de inzittenden
van de Veolia-stoptrein van
Nijmegen naar Cuijk kregen hulp.
Het treinverkeer lag de hele
ochtend stil; de Sionsweg en
omgeving waren urenlang
afgesloten.
Een politiehelikopter werd ingezet
om foto's te maken van de plek des
onheils. Nader onderzoek moet
definitief uitwijzen of het om
zelfdoding gaat.

De slachtoffers komen uit
Groesbeek, bevestigde
burgemeester Mark Slinkman van
Berg en Dal gisteravond. "Ze
woonden samen in één huis, waren
familie, maar waren geen
echtpaar."
De precieze familieband mag en wil
Slinkman omwille van de privacy en
het nog lopende politie-onderzoek
niet bekendmaken. Wel zegt hij dat
er geen jonge kinderen bij het
drama zijn betrokken, ook niet als
achterblijvers.
Waar de politie zelfdoding als
meest waarschijnlijke scenario
noemt, houdt Slinkman nadrukkelijk
een slag om de arm. "Er is nog
geen afscheidsbrief gevonden. Het
kan ook een ongeluk zijn geweest."
De vermoedelijke auto van het duo,
een kleine rode Hyundai, is door de
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