
Thema 11 – Achter de schermen van het treinverkeer 
 
Dienstregeling 
Dienstregelingen maken is puzzelen. We hebben namelijk veel reizigers op een relatief klein 
oppervlak. Ons spoorwegnet is het meest intensief bereden netwerk ter wereld. Daarom 
moet je bij het maken van een dienstregeling eerst kijken naar wat het netwerk aankan. 
Passen al die treinen er wel op, zonder dat ze elkaar letterlijk en figuurlijk in de wielen gaan 
rijden? Het antwoord is ja. Dat past. En volgens ProRail zitten we nog niet aan de grenzen 
van de capaciteit. Gelukkig maar, want het reizigersverkeer groeit nog steeds. 
 
Wensen en voorspellingen 
Voordat ProRail in actie komt, bekijken de mensen van de afdeling Bedrijfs- en 
Productieontwikkeling hoe het reizigersverkeer zich ontwikkelt. Op welke trajecten is groei te 
verwachten, op welke trajecten is groei gewenst, op welke trajecten doen zich vaak dezelfde 
problemen voor, waar worden nieuwe stations gebouwd – allemaal vragen die tot wijziging 
van de dienstregeling kunnen leiden. Daarnaast wordt gekeken naar de wensen die leven bij 
provincies, stadsregio’s en regionale reizigersorganisaties. Al deze gegevens worden verwerkt 
in een concept-dienstregeling. Die gaat naar ProRail, die het concept toetst aan de capaciteit 
van het spoornet én kijkt of wat wij willen wel overeenkomt met de wensen van de andere 
vervoerders op het spoor. 
 
Materieel- en personeelsplanning 
Als de dienstregeling op papier gereed is, moet deze ingevuld worden. Er worden planningen 
gemaakt voor materieel en personeel. Ook dat is een puzzel, want iedere medewerker moet 
natuurlijk een logisch reisschema hebben. Een machinist die van Amsterdam naar Groningen 
rijdt, moet op zijn volgende rit liefst weer vanuit Groningen vertrekken, bijvoorbeeld naar 
Leeuwarden. Maar dan moet hij/zij voor dat traject wel bevoegd zijn – iedere machinist moet 
voor elk traject een aparte bevoegdheid behalen, waarbij alle aanwezige seinen en wissels 
van buiten gekend moeten worden. Dit noemen wij wegbekendheid. Daarnaast moet iedere 
machinist en hc aan het einde van zijn werkdag weer op zijn standplaats terechtkomen. Bij 
de planning is ook de lengte van een trein van belang; vanaf acht bakken krijgt een trein 
standaard twee conducteurs mee. 
 
Kwetsbaar 
De Nederlands dienstregeling staat internationaal heel goed bekend. Wist je trouwens dat we 
in 1934 de eersten ter wereld waren met een zogeheten starre dienstregeling (ieder halfuur 
of uur een trein)? We hebben er zelfs onlangs een internationale prijs voor gekregen. De 
aansluiting van treinen is zo goed geregeld dat driekwart van alle treinreizen rechtstreeks 
zijn. En als reizigers moeten overstappen kan dat meestal op hetzelfde perron. 
De andere kant van de medaille is dat het systeem erg kwetsbaar is. Als een trein later dan 
15 seconden vertrekt, kan dat al gevolgen hebben. Die machinist haalt die tijd vaak  in 
onderweg, maar voor het station staan misschien wel drie andere treinen te wachten tot ze 
erin kunnen. En dan kan een vertraging al gauw grotere gevolgen hebben. Als een trein 
uitvalt, door een defect of een aanrijding, zijn de gevolgen helemaal groot. Dan kan het 
probleem zich al gauw als een olievlek door het land verspreiden. 
 
Bijsturing 
Om problemen zo veel mogelijk te voorkomen en om verstoringen zo snel mogelijk op te 
lossen, houden mensen in het landelijke bijsturingscentrum (lbc) en vijf regionale 
besturingscentra (rbc’s) het treinverkeer continu in de gaten. Zij beslissen wat er gebeuren 
moet als een trein om wat voor reden dan ook vertraging ondervindt, of als er andere 
problemen zijn, zoals het uitvallen van materieel of personeel. Ze regelen inzet van extra 
treinen en medewerkers, kunnen treinen omleiden of treindiensten tijdelijk opheffen.  
 
  



OCCR 
Bij grotere problemen ligt de coördinatie 
in de landelijke ‘control room’ van het 
Operationeel Controle Centrum Rail 
(OCCR) in Utrecht. Daar werken de 
verkeersleiding van ProRail en de 
bijsturing van NS Reizigers intensief 
samen. ProRail beslist over de rijweg, de 
seinen en de wissels, NS Reizigers over de 
inzet van materieel en personeel. Ook bij het OCCR richt men zich op het anticiperen op en 
voorkomen van mogelijke storingen, het inschatten van de landelijke effecten van storingen, 
het voorkomen van olievlekwerking, het signaleren en afhandelen van incidenten en het 
regelen van monteurs voor snel herstel aan materieel en/of infrastructuur. En daarbij moet 
alles natuurlijk meteen doorgegeven worden aan de afdeling Reisinformatie, zodat reizigers 
en personeel zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.  
 
Buitendienststellingen 
Bij de rbc’s, het lbc en het OCCR zijn ze eigenlijk altijd in touw. Niet omdat er zo vaak iets mis 
gaat, maar omdat het treinverkeer ook veel te maken heeft met zogeheten 
buitendienststellingen. Een complex en intensief gebruikt systeem als ons spoorwegennet 
moet, als ieder andere technische installatie, regelmatig onderhouden worden. Dat kan niet 
als er een trein overheen rijdt. Daarom hebben we heel vaak – vooral in het weekend – met 
buitendienststellingen te maken. Voor iedere situatie moet een oplossing bedacht én 
geregeld worden, of het gaat om het omleiden van een trein, het inzetten van bussen of het 
verlengen van andere treinen – het brengt altijd veel planningswerk met zich mee. 
 
Aangepaste dienstregeling  
Steeds vaker werken we bij NS Reizigers met een aangepaste dienstregeling bij voorziene 
calamiteiten (bijvoorbeeld wanneer er slecht weer voorspeld wordt), om grote problemen op 
het spoor te voorkomen. Zo kan de dienstregeling worden uitgedund; dat betekent dat er 
treinen vooraf uit de dienstregeling worden gehaald. Een vertraagde trein heeft dan minder 
snel effect op de volgende, waarmee olievlekwerking wordt voorkomen. Een treindienst kan 
ook worden opgeknipt. Dat betekent dat een dienstregeling in een bepaalde regio wordt 
losgekoppeld van de andere regio’s, bijvoorbeeld omdat er plaatselijk slecht weer wordt 
verwacht. Doorgaande treinen gaan dan niet meer door naar de eindbestemming, maar gaan 
op en neer rijden. Reizigers moeten dan vaker overstappen, maar het voorkomt dat eventuele 
vertragingen effect hebben op andere regio’s. 
Daarnaast liggen er ook scenario’s klaar om niet minder maar juist veel meer treinen in te 
zetten: bij grote evenementen als popconcerten, voetbalwedstrijden of bijvoorbeeld 
Koninginnedag is er veel meer materieel en personeel nodig dan normaal. 
Dankzij de samenwerking in het OCCR zijn we in staat om binnen 24 uur een complete 
alternatieve dienstregeling op te zetten, de inzet van mensen en materieel te regelen én door 
te voeren in alle reisinformatiesystemen. Dit alles om grote verstoringen, zoals we in de 
wintermaanden wel eens meegemaakt hebben, in de toekomst zo veel mogelijk te 
voorkomen. 
 
 


