
Thema 4 – Soorten treinen 
 
Wat voor treinen rijden er in Nederland? 
 
Treinen zijn er in alle soorten en maten. Voordat we die allemaal behandelen moet je weten 
dat er twee soorten vervoer zijn: vrachtvervoer en personenvervoer. Vrachtvervoer gebeurt 
met goederentreinen. Dat zijn vaak heel lange treinen, die bestaan uit een locomotief en vele 
wagens of wagons. Je hebt platte wagons, wagons met een open dak waar je zand of grind 
in kan storten, wagons met tanks voor bijvoorbeeld olie of gas, gesloten wagons van hout of 
staal en nog vele andere. NS Reizigers, de naam zegt het al, vervoert alleen mensen en geen 
goederen. Dit hoofdstuk gaat verder daarom alleen over personenvervoer. Want daar heb je 
ook heel veel treinen van.  
 
Sprinters 
Er zijn twee typen Sprinters: SLT en SGM 
• SLT is de nieuwste en staat voor Sprinter 

Lighttrain. Light betekent licht; de trein 
heet zo omdat je er veel glas in zit; je 
kunt heel goed van voren naar achteren 
kijken. Deze treinen hebben een lage 
instap; je kunt vanaf het perron zo 
doorlopen. Handig, voor als je een 
boodschappenwagentje of buggy bij je 
hebt.  

 
• SGM staat voor Stadsgewestelijk 

materieel. Vroeger waren deze Sprinters 
geel, net als de andere treinen. Maar 
toen ze allemaal verbouwd werden 
kregen ze, naast nieuwe stoelen, ook een 
nieuw kleurtje. Zodat alle Sprinters nu 
wit met blauw en geel zijn. 

 
 
Intercity’s enkeldeks 
Enkeldeks wil zeggen dat het ‘gewone’ 
Intercity’s zijn en dus geen dubbeldekkers. 
 

 
Intercity materieel (ICM) 
 
 
 
 

 
 

 
Sprinter Lighttrain (SLT) 

 

 
Stadsgewestelijk materieel (SGM) 

 
 
 
 
• ICM staat voor Intercity materieel. Deze 

trein is ook wel bekend onder de naam 
Koploper. Vroeger kon je namelijk van 
het ene treinstel naar het andere 
doorlopen, onder de cabine langs. Dat 
kan alleen nu niet meer. Er werd namelijk 
niet zo veel gebruik van gemaakt. 
Inmiddels zijn alle treinen helemaal 
gemoderniseerd. Zo kun je op een aantal 
van deze treinen internetten via wifi.  
 
 
 
 
 
 



 
Intercity rijtuigen (ICR) 

 
 
Dubbeldekkers 
• DDM betekent dubbeldeks materieel. Het is 

de eerste dubbeldekker, waarmee NS in 1985 
ging rijden. Er kunnen heel veel meer mensen 
in dan in een gewone Intercity. Dat is handig, 
anders zou de trein veel te lang worden. De 
DDM is een trek/duwtrein. Dat betekent dat 
hij wordt getrokken of geduwd door een 
locomtief. Bij het eindpunt hoeft de 
locomotief niet te worden afgekoppeld en 
omgereden. De machinist loopt gewoon naar 
de andere kant van de trein en kan vanuit de 
cabine in het stuurrijtuig de trein bedienen. 
 

 
Dubbeldeks aggloregio materieel (DDM) 

• DD VIRM staat voor dubbeldeks verlengd 
interregio materieel. Deze dubbeldekkers 
worden gebruikt als intercity voor de 
lange afstanden. Het zijn echte 
treinstellen, die dus niet geduwd of 
getrokken hoeven te worden. Deze trein 
werd ook wel regiorunner genoemd.  
 
 

 
   Nieuwe Intercity Dubbeldekker (NID) 

• ICR staat voor Intercity rijtuigen. Deze trein 
heet zo omdat hij alleen uit rijtuigen 
bestaat – dat zijn treinonderdelen die niet 
zelf kunnen rijden. Dat wil zeggen dat hij 
altijd moet worden getrokken of geduwd 
door een locomotief. Als de trein geduwd 
wordt dan zit er aan de voorkant een 
stuurrijtuig, waarin de machinist zit. 
 
 

 
Dubbeldeks materieel (DDM) 

• DDAR is een hele mond vol: dubbeldeks 
aggloregio materieel. Vroeger waren er 
plannen de stoptrein voortaan aggloregio 
te noemen, maar dat is niet doorgegaan. 
Deze dubbeldekker is vrij kort zodat hij 
op stations met korte perrons kan 
stoppen. Daarom werd deze trein vooral 
als stoptrein ingezet. De DDAR’s die er 
nog zijn worden omgebouwd en heten 
dan Nieuwe Intercity. 

 

 
Dubbeldeks verlengd interregio materieel (DD VIRM) 

• NID of wel de Nieuwe Intercity Dubbeldekker 
is de allernieuwste Intercitytrein. Toch is ie 
niet helemaal nieuw. Het zijn DDAR-rijtuigen 
die helemaal zijn omgebouwd bij Nedtrain in 
Haarlem. Alleen de stalen  buitenkant is 
opnieuw gebruikt – dat scheelt heel veel 
kosten. Het ontwerp is heel bijzonder. Zo zijn 
er ontmoetingsruimtes die een beetje op een 
huiskamer lijken. Idee van de reizigers, die 
mochten meebeslissen over het ontwerp voor 
deze trein. Ook is dit de zuinigste trein op het 
spoor.  

 



Dieseltreinen 
• DM ’90 staat ook wel bekend als de Buffel, want daar lijkt de kop een beetje op. DM 

staat voor dieselmaterieel. Deze treinen rijden op diesel en zijn dus niet elektrisch. Ze 
hebben dan ook geen bovenleiding nodig. Daarom vind je deze trein vooral op lijntjes 
zonder bovenleiding, in het oosten van ons land. 
 

         
De Buffel (DM ‘90)   Materieel 1964 (Mat ’64) 

 
 
De oudjes 
• Mat ’64 staat voor materieel 1964. Dat is de oudste trein die nog in ons land rondrijdt. 

Ook deze heeft een bijnaam: hondenkop. Je ziet zelf zeker wel waarom. Dit treinstel 
werd ook wel het standaard stoptreinmaterieel genoemd. Als alle nieuwe treinen klaar 
zijn, gaan deze verdwijnen maar ze rijden nu nog rond op diverse trajecten. 

 
 
Een paar cijfers 
• De langste trein die op het NS-spoor rijdt, is 398 meter lang.  
• Gemiddeld wordt een trein 30 jaar gebruikt. Na 15 jaar wordt hij verbouwd en 

vernieuwd. Er zijn uitzonderingen. De Mat ’64 rijdt al 47 jaar! 
• De Mat ’64 ook de kleinste trein met in totaal 142 zitplaatsen, 18 klapstoelen en 86 

staanplaatsen. Totaal 246 plaatsen. 
• De ruimste trein is de DD VIRM (Regiorunner) met in totaal 671 zitplaatsen, 26 

klapstoeltjes en 276 staanplaatsen. Totaal 973 plaatsen. 
• De totale lengte van alle treinen samen is 69,2 kilometer. Dat is hetzelfde als  de afstand 

van Rotterdam naar Amersfoort. 
• Eén trein rijdt ongeveer 13 ritten op een dag. Op een doordeweekse dag rijdt NS in totaal 

5.200 treinen heen en weer. 
 


