
Van: "Gent, Ineke van (NS Stations)" <ineke.vangent@ns.nl> 
Datum: 11-04-17 18:45 (GMT+01:00) 
Aan: 
Onderwerp: Drukte in de treinen

Geachte leden van de OV- en Spoortafel Noord-Nederland,

Bij verschillende gelegenheden hebben we elkaar gesproken over de drukte in de treinen tussen onder andere 
Groningen en Zwolle.

NS herkent de klachten over onvoldoende capaciteit van de treinen in de weekenden, onder andere 
tussen Groningen en de Randstad. Uit onze analyse blijkt dat het daadwerkelijk aantal reizigers hoger lag, 
dan het verwachte aantal reizigers. Hierdoor is er te weinig materieel ingezet. Dit kan en moet beter.

NS gaat de materieelplanning voor de komende weekenden tegen het licht houden en met spoed de drukste 
treinen versterken. Naar verwachting zullen de eerste treinen al dit weekend verlengd worden. In de  
weekenden daarna gaan we stapsgewijs meer treinen verlengen. Concreet zullen met name de drukste  
treinen tussen Zwolle en Groningen met minimaal twee stellen ICM rijden.

Op langere termijn (september) worden de treinen in het weekend standaard ruimer gepland en worden de  
verwachte reizigersaantallen extra zorgvuldig getoetst. Daarnaast constateren we dat in het weekend relatief  
minder reizigers in de eerste klasse reizen. NS kijkt daarom naar extra mogelijkheden om de eerste klasse te 
promoten.

Ook van andere treinen in Noordoost Nederland analyseren we op dit moment de capaciteit. Dat doen we aan 
de hand van uw meldingen, maar ook op basis van reizigersdata, meldingen via de NS Reisplanner en  
signalen van onze machinisten en conducteurs. Zodra hierover concretere resultaten te melden zijn, zal ik u  
informeren.

Heeft u nog vragen over deze e-mail, dan kunt u mij altijd bereiken via nummer 06 - 18 30 58 28.

Met vriendelijke groet,

Ineke van Gent 
Regiodirecteur Noordoost
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Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
 persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
 verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien
 u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de
 hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap





