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Thema 3 – Het station 
 
Wat vinden we op het station en wat kun je er doen? 
 
Soorten stations 
Stations zijn er in alle soorten en maten. Er zijn heel oude stations, zoals station Haarlem. 
Maar er zijn ook heel nieuwe zoals station Utrecht Terwijde. Je hebt grote stations, zoals 
Amsterdam Centraal, en heel kleine zoals Soestdijk. Op zo’n klein station is vaak geen loket 
meer te vinden en staat er alleen een kaartjesautomaat. Want op elk station moet je een 
kaartje kunnen kopen. 
 
Kaartjes kopen 
Kaartjes kopen kan op het station bij het loket of bij de automaat. Grote stations hebben nog 
echte loketten. Eigenlijk is loket een beetje ouderwets woord. We hebben het liever over een 
servicebalie, omdat je er ook vragen kunt stellen over je reis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informatie 
Wil je alleen iets vragen? Dan kan je op grotere 
stations ook terecht bij de informatiebalie. Daar vind 
je mensen die reizigers helpen de weg te vinden. Ze 
heten servicemedewerkers en zijn herkenbaar aan 
een rode pet. 
Op sommige stations kun je ook terecht bij een 
informatiezuil. Je hebt informatiezuilen met een 
computer met aanraakscherm. Er zijn ook palen met 
een knop. Als je daarop drukt krijg je iemand van 
NS aan de lijn die je verder kan helpen.  

 
  



Vertrekstaat 

Centrale halaanwijzer 

CTA Reisinformatie in de trein 

Winkels 
Op grote stations vind je allerlei winkels. Kiosken komen het meest voor. Daar kun je iets te 
drinken of te eten kunt kopen. Vaak verkopen ze ook kranten en tijdschriften. Verder vind je 
op grote stations restaurants – op een station heet dat een restauratie –,  bloemenwinkels, 
banken, platen- en boekenwinkels, noem maar op. Soms vind je er zelfs kleine supermarkten. 
Handig, voor als je iets vergeten bent. 
Vroeger vond je op veel stations ook een kapperszaak. In het Spoorwegmuseum is nog zo’n 
ouderwetse stationskapper te zien. 
 
 

Welke trein? 
Op elk station kun je zien waar je trein vertrekt en 
hoe laat. Dat kan op verschillende manieren. Zo heb 
je de bekende gele borden, waar de hele 
dienstregeling op staat, van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. Zo’n bord heet een vertrekstaat. 
In grote stationshallen vind je, meestal boven de 
loketten, een groot bord. Daarop kun je zien welke 
treinen het eerst vertrekken, en vanaf welk spoor. 
Zo’n groot bord heet een centrale halaanwijzer. 
Boven de perrons vind je ook van die vertrekborden. 
Daarop staat welke trein er vertrekt en waar deze 

naartoe gaat. Officieel heet dit bord een CTA, wat 
staat voor centraal bediend treinaanwijzer. 
Ten slotte kun je ook aan de trein zien waar deze 
naartoe gaat. Het eindpunt staat vaak op de zijkant 
van de trein. In moderne treinen heb je binnen ook 
zo’n bord. Daarop kun je ook zien langs welke 
stations de trein onderweg komt. 
Als er iets verandert, hoor je een omroeper. Die 
vertelt wat er aan de hand is, bijvoorbeeld dat een 
trein iets later komt, en waarom. 
 
  



Stippellijn op het perron 

Bagagekluisjes Fietsenstalling 

Bushaltes Taxistandplaats 

WC OV Fiets 

Het perron 
De plaats waar de trein stopt, heet het 
perron. Je vindt er bankjes om op te zitten. 
Soms is er ook een overdekte ruimte, een 
soort wachtkamer.  
Aan de rand van het perron zie je een 
stippellijn van witte tegels. Daar moet je 
altijd achter blijven, voor de veiligheid. 
Anders kun je van het perron af vallen. Want 
perrons zijn altijd hoger dan de rails, 76 cm 
om precies te zijn. Als het perron niet 
verhoogd zou zijn, moest je een heel stuk 
klimmen om in de trein te komen. 

Instappen kan dan ook alleen via het 
perron. Daarom zijn ze vaak zo lang; een 
hele trein moet er naast passen. Als een trein  
langer is dan het perron, mag deze er  
niet stoppen. 
 
Wat vind je nog meer in en om het station? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


