
Antwoorden NS op vragen RTL Nieuws inzake volle treinen, 22 april 2016 

Reizigers klagen in de periode januari-maart 2016 iets vaker over volle treinen dan in dezelfde 

periode in 2015 (Meldpunt Rover). Hoe verklaart u dat? 

We zijn blij als reizigers melden dat hun trein te druk is. Daarop kunnen we kijken of we actie kunnen 

ondernemen. Een klant heeft natuurlijk altijd gelijk, maar toch: Een klacht over een te drukke trein, betekent 

niet altijd dat een trein ook echt te druk was. Soms is verderop wel plek en even staan hoort er in Nederland 

bij.  

We hebben Rover ook even naar hun cijfers gevraagd: Je kunt Q1 2015 en Q1 2016 met elkaar vergelijken. 

Dan zijn de meldingen die meldingen inderdaad iets gestegen, zoals je zegt: van 6.391 naar 7.797. Wat 

zegt die stijging over onze maatregelen? De filedruk nam toe met 7%, het aantal reizigers in de trein met 

meer dan 3%. 

Afgelopen maanden zijn de meldingen bij Rover fors gedaald. In de laatste 3 maanden van 2015 10.970 

meldingen. In de eerste 3 maanden van 2016: 7.997. Alleen in de maand maart: 2353. Hoe komt dat? 

Eerlijk gezegd moeilijk te zeggen: in december was er veel media-aandacht voor, wat ongetwijfeld leidt tot 

meer meldingen, of hebben de maatregelen effect? Ik durf het niet te zeggen. 

Mogen we inzage in de druktemeldingen die u ontvangt via de NS-app? 

De meldingen zijn voor onze interne sturing. Niet de hoeveelheid meldingen, maar het feit dát er gemeld 

wordt, doet ter zake. Die trajecten publiceren wij op onze site. Of een traject nou 10 of 20 keer gemeld 

wordt: het is voor ons aanleiding om te zien of en wat het probleem: was het een verstoring? Kwam het 

door werkzaamheden, een ongeval of is het een structureel probleem waar we iets aan kunnen doen? 

Daarbij: staan in de spits hoort er in Nederland bij. Soms meldt iemand een trein, maar als enkele mensen 

moeten staan – soms zelfs met nog zitplaatsen verderop – is dat weliswaar vervelend, maar niet per sé een 

probleem. 

Welke maatregelen heeft u genomen in het kader van 'alles uit de kast' na 1 januari 2016? 

De maatregelen uit de brief uit december liggen op schema. In de brief worden ze uitvoerig behandeld, 

inclusief het aantal sta- en zitplaatsen dat hiermee gecreëerd worden (antwoord op je vraag hieronder. 

Ik noem er hieronder enkele concrete in chronologische volgorde, vanaf de brief in december: 

Extra rijtuigen en locomotieven voor Intercity direct: 

- per december (eerder dan gepland) ingevoerd in vorm van verhoging frequentie (3 naar 4x per uur) 

- 2.700 sta- en zitplaatsen 

 Uitstellen niet noodzakelijk onderhoud: 

- Sinds februari levert dit 1.775 extra sta- en zitplaatsen op 

- Sinds deze maand levert dit  3.240 sta- en zitplaatsen op (inclusief die uit februari) 

Optimalisering 1e en 2e klas: Sprintertype SL:T 6 worden een deel van de 1e klas omgebouwd tot 2e klas. 

Dit gaat geleidelijk (want in één keer 62 sprinters uit de dienstregeling halen, zorgt voor nog meer 

problemen) 

- Ombouw is eind februari gestart 



- We liggen voor op schema, zijn nu op tweederde: nu dus zo’n 700 extra zitplaatsen 2e klas 

- Eind mei is ombouw afgerond: dan 1000 extra zitplaatsen 2e klas. 

Terugkeer 11 extra dubbeldekkers van een verouderd type, na een update: 

-  uitvoering update ligt op schema, dit najaar in de dienstregeling. 

-  8.700 sta- en zitplaatsen 

Spoedbestelling sprinters: 

- ligt op schema, eerste treinstellen vanaf december 2016 in de dienstregeling 

- 18.700 sta- en zitplaatsen 

Daar bovenop extra maatregel: efficiënter en effectiever werken in onderhoudsplaats, invoering pitstop voor 

onverwachtse defecten 

- leidt vanaf juni structureel tot 4.500 extra sta- en zitplaatsen in de dienstregeling. 

- Nu wordt extra materieel al op dagelijkse basis bijgepland als gevolg van pitstop 

Wat hebben die maatregelen opgeleverd in aantallen zitplaatsen? En, indien mogelijk, wat hebben 

ze gekost (in euro's)? 

Zie hierboven voor capaciteit. Ik heb nu geen getallen in euro’s 

AANVULLENDE VRAAG: In de antwoorden wordt gesproken over ‘sta- en zitplaatsen’, hoe 

definiëren jullie een staplaats precies? Is dat bijvoorbeeld een plek op het balkon, in het gangpad of 

zijn er specifieke plaatsen om te staan? 

Op elke vier zitplaatsen heb je ongeveer 1 staplaats. Het hangt wel van het type materieel af. We plannen 

de treinen uiteraard zo in dat reizigers zoveel mogelijk kunnen zitten. Dat betekent dat je in de spits 

maximaal een kwartier hoeft te staan. 

Drukte op de lijn Woerden - Amsterdam was bij onze laatste meting aanleiding voor de meeste 

klachten. Dat aantal is flink gedaald. Welke maatregelen heeft u na 1 januari specifiek op dat traject 

genomen? 

We hebben op dit traject geen specifieke maatregelen genomen. We zien wel dat onze prestaties op deze 

lijn beter zijn. Hoe dat komt, moeten we nog analyseren. Dat kan komen door minder verstoringen, 

ongevallen, beperkingen, etc (door de loop van deze trein, is deze hier erg gevoelig voor), maar kan ook 

komen door betere uitvoering van de planning. Er is met de maatregelen meer focus op een goede 

uitvoering. Simpel gezegd: dat de treinen ’s ochtends op de juiste manier klaar staan, etc. 

AANVULLENDE VRAAG: Er worden twee mogelijke oorzaken voor de terugloop van klachten op het 

traject Woerden-Amsterdam geschetst. Kan dat iets concreter? Wat wordt er precies bedoeld met 

‘op de juiste manier klaarstaan’? Betekent dit dat er eerder met minder capaciteit is gereden, omdat 

de trein ’s ochtends met te weinig bakken klaar is gezet?  

‘s Avonds worden de treinen klaargezet voor de opstart van de volgende ochtend. Als er een keer een 

verstoring was (aan infrastructuur of de trein) en deze korter reed as gevolg van deze verstoring, kon het 

voorkomen dat  er ’s avonds ook minder materieel klaarstond. Door extra focus, aansturing, etc. is iedereen 

erop gebrand dat alles correct klaar staat. Mensen werken langer door, meer mensen beschikbaar of extra 



ritten inplannen om ’s avonds laat een treindeel dat aan de verkeerde kant van Nederland terecht is 

gekomen weer op de goede plek te krijgen. 

Het traject Hoorn – Alkmaar e.v. (sprinter) staat nu bovenaan qua aantal klachten bij Rover. We 

weten dat met ingang van de nieuwe dienstregeling de intercity tussen Hoorn en Haarlem geschrapt 

is, waardoor er meer druk ontstaat voor de sprinter. Klopt onze aanname of zijn er nog andere 

oorzaken voor de aanzienlijk toegenomen klachten over de genoemde sprinter? 

Die Intercity is deels geschrapt, omdat het hierin erg rustig was. Op een deel van het traject rijdt in de spits 

wel een intercity. 

Eén sprinter in de ochtendspits is te vaak te druk. We kijken wat we daar dit voorjaar aan kunnen doen. Een 

oorzaak van klachten kan ook zijn dat het niet per sé te druk is, maar drukker dan in het verleden. Als je 

altijd je tas naast je op de stoel neer kon zetten, dan meld je wellicht een klacht, als je opeens soms 10 

minuten moet staan. Terwijl staan in de spits er soms bij hoort. 

Op uw website is aangegeven dat diverse treinen vanaf respectievelijk 4 april en 12 juni worden 

verlengd. Kunt u aangeven welke trajecten en treinen dit betreft, wat de verlenging per traject 

precies inhoud en waar de treinstellen voor de verlenging vandaan komen? 

Allereerst algemeen antwoord: waar halen we die treinen vandaan? Dat doen we niet door het ergens 

anders korter te maken waardoor het probleem verschuift, maar o.a. doordat het onderhoud efficiënter 

wordt uitgevoerd en er slimmer wordt gepland. We praten hier in de spoorterm “bakken”.  

4 april: 

Intercity Alkmaar- Amsterdam – Utrecht – Maastricht in spitsrichting was soms 8 en soms 10 “bakken”, is 

verlengd naar nu structureel 10 “bakken. 

Per mei: 

Intercity Heerlen- Eindhoven – Utrecht – Schiphol was 9 bakken, type ICM, wordt per mei 10 bakken ICM 

Sprinter Geldermalsen – den Bosch was 1 x per dag te druk. Zogenaamde studententrein die om 8.30 

aankwam in Den Bosch. Was 6 bakken, type SLT, straks 10 bakken SLT. 

Hieronder een volledig lijstje april en mei. Voor juni; Er worden dan ook treinen verlengd. Welke is nog niet 

definitief. Wanneer dat zo is, laten we het natuurlijk weten! 



 


