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Vanaf zondag 10 juni 2018 gelden enkele aanpassingen in de dienstregeling. Hieronder volgt een 
overzicht van de wijzigingen. De nieuwe tijden zijn terug te vinden in de NS Reisplanner. 
 
Haarlem-Zandvoort 
Om de zomerdrukte op te vangen rijdt van zondag 10 juni t/m zondag 2 september 2x per uur een 
extra Sprinter tussen Haarlem en Zandvoort.  
 
Aanpassing vertrektijden Breda 
Een aantal Intercity’s tussen Eindhoven en Den Haag Centraal (treinserie 1100) vertrekt 2 minuten 
vroeger uit Breda. Deze treinen hadden een afwijkende vertrektijd vanwege aangevraagde capaciteit 
voor zware goederentreinen, maar kunnen nu weer op de patroontijden rijden.  
 
Intercity Berlijn 
Gezien de drukte wordt op maandag t/m donderdag in de periode 25 juni t/m 23 augustus een extra 
trein ingezet tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort. Deze trein vertrekt op het reguliere tijdstip 
van de Intercity Berlijn om 9.00 uur. De Intercity Berlijn vertrekt dan om 9:03 uur en stopt niet in 
Hilversum.  
 
Extra stop nachttreinen in Elst 
De nachtnettreinen tussen Nijmegen en Utrecht Centraal (treinnummers 23402 en 23406) die rijden 
in opdracht van de provincie Gelderland gaan in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van 
zaterdag op zondag ook stoppen te Elst. Bovendien gaat trein 23402 een paar minuten later 
vertrekken uit Nijmegen zodat een aansluiting wordt geboden vanuit de laatste Sprinter uit de 
richting ’s-Hertogenbosch (treinnummer 4488).  
 
Arnhem Centraal – ‘s-Hertogenbosch 
De Sprinter Arnhem Centraal – ’s-Hertogenbosch (treinserie 4400) zal een minuut later vertrekken 
uit Nijmegen. 
 
Overstappen Amsterdam Sloterdijk 
Om een aansluiting op station Amsterdam Sloterdijk te realiseren van de Sprinter uit Den Haag 
Centraal en Schiphol Airport (treinserie 4600) op de Intercity richting Zaandam, Alkmaar en Den 
Helder (treinserie 3000) worden de tijden van de Sprinter aangepast op de stations Amsterdam 
Lelylaan en Amsterdam Sloterdijk. 
 
Rijtijd Utrecht Centraal - Houten Castellum 
De Sprinter die in de avondspits van Utrecht Centraal naar Houten Castellum rijdt (treinserie 6500) 
zal een minuut later aankomen in Houten Castellum. 
 
Overstappen ‘s-Hertogenbosch 
De Sprinter Utrecht Centraal – ’s-Hertogenbosch (treinserie 6900) vertrekt 1 minuut eerder uit 
Utrecht. Hierdoor kan de Intercity Alkmaar – Maastricht (treinserie 800) 1 minuut eerder aankomen 
in ’s-Hertogenbosch. Zo wordt de aansluiting van deze Intercity op de Sprinter ’s-Hertogenbosch – 
Tilburg – Breda – Dordrecht (treinserie 6600) verbeterd. Op Utrecht Centraal vervalt door deze 
wijziging de overstap van de Intercity van Schiphol Airport naar Venlo op de Sprinter naar ’s-
Hertogenbosch. In de andere richting veranderen de reismogelijkheden niet. 
 



Spoorwijziging Amsterdam Centraal 
De Intercity’s richting Utrecht Centraal (treinseries 800, 2900 en 3000) vertrekken van spoor 5B in 
plaats van spoor 4B. De Sprinters richting Amsterdam Amstel (treinseries 4000 en 7400) vertrekken 
van spoor 4B in plaats van spoor 5B. Hierdoor ontstaan betere bijstuurmogelijkheden voor A2 
corridor. 

Spoorwijziging Utrecht Centraal 
Een aantal treinseries is van spoor gewijzigd. De Intercity’s van het Noorden en Oosten naar Den 
Haag Centraal en Rotterdam Centraal (treinseries 1700, 11700, 500 en 600) gaan van spoor 11 naar 
spoor 12. De Intercity’s Utrecht Centraal– Den Haag Centraal (serie 2000) en de Intercity Utrecht – 
Leiden (serie 8800) gaan van spoor 12 naar spoor 11. 
 
 
 


