
Wijzigingsblad september 
Vanaf maandag 3 september 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. 

Extra stop Amsterdam Bijlmer ArenA nachtnet 
De Intercity Amsterdam Centraal-Utrecht Centraal van 2.19 uur en de Intercity Utrecht Centraal-
Amsterdam Centraal van 2.17 uur zullen in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van 
zaterdag op zondag gaan stoppen op Amsterdam Bijlmer ArenA.  
De Intercity Amsterdam Centraal-Utrecht Centraal van 6.26 uur en de Intercity Utrecht Centraal-
Amsterdam Centraal van 6.05 uur worden op zondagochtend omgeleid via Hilversum (zonder stop). 
De reistijd voor deze laatste twee treinen wordt 8, respectievelijk 11 minuten langer.  
De betreffende Intercity van Amsterdam Centraal naar Utrecht Centraal van 6.26 uur zal hierdoor 
niet meer stoppen op Amsterdam Bijlmer ArenA. En de Intercity naar Amsterdam Centraal zal 
hierdoor in Amsterdam geen aansluiting meer bieden op de Intercity naar Haarlem en Rotterdam 
Centraal van 6.34 uur.  

Sprinter Dordrecht-Roosendaal  
De nieuwe route van de Intercity Brussel maakt het mogelijk de Sprinterdienst Dordrecht – 
Roosendaal te optimaliseren. De Sprinter zal niet meer in Lage Zwaluwe door de Intercity Brussel 
worden ingehaald. De reistijd van Dordrecht naar Roosendaal wordt hierdoor 1x per uur korter, en 
er ontstaat een regelmatiger halfuurinterval. Tevens kan deze Sprinter 2x per uur blijven rijden, óók 
als wegens werkzaamheden in Duitsland extra goederenverkeer via Noord-Brabant rijdt.  
Door de gewijzigde route van de Intercity Brussel is het mogelijk deze Sprinter ook in de andere 
richting te optimaliseren. De totale reistijd voor reizigers vanuit Roosendaal, Lage Zwaluwe en 
Dordrecht-Zuid blijft gelijk. De Sprinter zal echter 2 minuten later vertrekken uit Oudenbosch en 
Zevenbergen. Reizigers vanaf deze twee stations met bestemming Dordrecht-Zuid of Dordrecht zijn 
hierdoor 2 minuten korter onderweg. 

Wijziging aankomst- en vertrektijden Intercity Nijmegen-Utrecht Centraal 
Op momenten dat de Intercity Nijmegen-Utrecht Centraal-Schiphol Airport niet rijdt stopt de 
Intercity Nijmegen-Utrecht Centraal-Amsterdam Centraal extra op Driebergen-Zeist. Om de 
punctualiteit van de treinen die deze extra stop maken te verbeteren worden de aankomst- en 
vertrektijden op station Utrecht Centraal aangepast. Om de aansluiting op de Intercity Eindhoven-
Utrecht Centraal-Schiphol Airport te behouden dient deze Intercity op sommige momenten ook een 
minuut later te vertrekken. 

Aanpassing Sprinter Weert-Eindhoven 
Er zijn enkele minutenwijzigingen op station Maarheze en Geldrop. 

Aanpassing Intercity Zwolle-Groningen op zondagochtend 
De Intercity Zwolle-Groningen van 8.15 uur, stopte op zondag op alle tussenliggende stations. Deze 
trein gaat op zondag als Intercity rijden, stopt onderweg alleen nog in Assen en komt daardoor 
eerder aan in Groningen. Reizigers vanaf de tussengelegen stations kunnen gebruikmaken van de 
Sprinter van 7.54 uur.  

Opheffen 1 Sprinter Eindhoven-Deurne op zondag 
De Sprinter Eindhoven-Deurne van 18.35 op zondag wordt opgeheven. 

Thalys Brussel-Zuid – Lille Europe 



Als gevolg van onderhoudsachterstand aan het materieel die is ontstaan tijdens een langdurige 
stakingsperiode in Frankrijk, moet de dienstregeling van Thalys t/m 8 december 2018 worden 
aangepast.  
De trein van 7.17 uur van Amsterdam Centraal naar Brussel-Zuid rijdt tot Paris Nord en gaat niet 
meer door naar Lille Europe. De trein van Lille Europe van 11.59 uur naar Amsterdam Centraal rijdt 
niet meer tussen Lille Europe en Brussel-Zuid. 
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