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Service / overstand locatie NedTrain
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Keerpunt in DRGL
Inzetgebied Nieuwe Sprinters
Ede Wageningen – Arnhem
Arnhem – Eindhoven
Eindhoven – Deurne
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Overzicht stations 
met assistentieverlening

De trajecten waar de nieuwe Sprinters (Flirt) 
uiteindelijk gaan rijden 

De nieuwe Sprinter
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58 nieuwe Sprinters bij NS

•  NS heeft met spoed 58 extra Sprinters besteld bij fabrikant Stadler 

vanwege onder meer het behoud (en de aanstaande uitbreiding) van 

de OV-studentenkaart. Ook hebben we meer reizigers nu de economie 

aantrekt. Goed nieuws, maar het betekent ook dat we met spoed extra 

treinen nodig hebben.

•  Sinds eind maart 2016 zijn de eerste Sprinters in Nederland voor een 

uitgebreid test- en toelatingsprogramma dat hoort bij de introductie van 

een nieuwe trein. Ondertussen worden acht werkplaatsen klaargemaakt 

voor het onderhoud aan dit nieuwe type trein. Ook moeten honderden 

machinisten en technici worden opgeleid evenals duizenden conduc-

teurs. De eerste treinen moeten gaan rijden in de nieuwe dienstregeling 

voor 2017.

•  In de infographic op de volgende pagina staat wat er allemaal komt kij-

ken bij het complexe proces vanaf de aanschaf tot het op de rails krijgen 

van de nieuwe trein. Op de achterkant van deze brochure vindt u de 

Sprinter-trajecten waar de trein in de loop van 2017 gaat rijden.

 

Facts & figures nieuwe Sprinter (Flirt)

•  De trein heet niet voor niets Sprinter, want hij kan de afstand van 0 tot 

200 meter afleggen in 17 á 18 seconden. Sneller dan Sprintster Dafne 

Schippers (21,63).

• De 58 Sprinters bieden straks in totaal 16.100 zit- en staplaatsen extra.

•  Sprinters zijn echte forensentreinen waar reizigers gemiddeld ca. 15 minu-

ten in staan/zitten.

•  De treinen zijn transparant en hebben brede deuren voor eenvoudig en 

snel in- en uitstappen. De trein voldoet aan de laatste Europese veilig-

heidseisen.

•  De trein van Stadler (type: Flirt) is meer dan 1.000 keer verkocht en rijdt 

van bijvoorbeeld Italië tot Noorwegen.

•  De 58 treinen bieden in totaal bijna 10.000 stopcontacten en ca. 5.000 

USB-aansluitingen. Ze krijgen daarnaast voor het eerst, net als de Inter-

city’s, WiFi en bijvoorbeeld camera’s.

• De kunst in de trein is geïnspireerd op Mondriaan.

•  Een speciale uitschuiftrede zorgt voor betere rolstoeltoegankelijkheid. 

Ook kent elk treinstel een (rolstoeltoegankelijk) toilet en speciale rol-

stoelplekken of plekken voor je fiets.

•  Geen te kleine prullenbakjes meer tegen je knie want op elk balkon 

komen grotere afvalbakken, waar je je afval bovendien gescheiden in 

kunt doen.

 

Meer treinen

•  De nieuwe Sprinters zijn de eerste van veel meer nieuwe treinen die 

de komende jaren instromen bij NS. In totaal investeert NS meer dan 

2,5 miljard in nieuw en bestaand materieel.

•  Zo komt dit jaar ook de eerste volledig gemoderniseerde VIRM-dubbel-

dekker op het spoor. Daarnaast volgen vanaf 2018 meer nieuwe Sprin-

ters (118 stuks) die besteld zijn bij treinenbouwer CAF. Op dit moment 

loopt een grote aanbesteding voor nieuwe Intercity’s die vanaf 2021 

moeten gaan rijden op het Nederlandse spoor (25.000 zitplaatsen). 

Deze zomer keren bovendien elf oude dubbeldekkers (DDM1) terug uit 

onze reserves vanwege de materieelkrapte. Deze treinen worden nu 

opgeknapt.

58 Extra Sprinters in 2 jaar op het spoor krijgen. Wat komt daar bij kijken?

December: NS maakt bekend dat zij door 

o.a. het behoud/de uitbreiding van de 

OV-studentenkaart met spoed 58 extra 

Sprinters nodig heeft. De treinen (type 

Flirt) worden besteld bij de Zwitserse 

fabrikant Stadler. April 2015 worden de 

definitieve contracten getekend. Het gaat 

om 58 treinen met in totaal 16.100 zit- en 

staplaatsen extra voor NS. Contractwaarde 

is € 280 mln. Het bestaande Flirt-concept 

van Stadler (dat rijdt van Algerije tot 

Noorwegen en al meer dan 1.000 keer is 

verkocht) wordt aangepast aan de laatste 

Nederlandse eisen en wensen. 

Contractvorming en 
vaststellen design 
van de trein
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 December 2014 – april 2015
€ 280 
mln

Station

Vanaf eind maart breekt een uitgebreide 

test- en toelatingsperiode in Nederland 

aan, zodat de trein uiteindelijk veilig het 

spoor op kan. Dit gebeurt met Stadler en 

tal van andere partijen. De trein maakt 

duizenden kilometers aan testritten, er 

moeten acht werkplaatsen worden klaar-

gemaakt (investering ca. € 35 miljoen) en 

er moeten enkele honderden machinisten 

worden opgeleid evenals 200 technici en 

3.000 conducteurs. Alles is gericht op zo 

min mogelijk kinderziektes en een succes-

volle introductie op het spoor. 

Testen, toelating en 
voorbereiding vervoer
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 Maart 2016 – 1e trein in NL
€ 35 
mln

Start bouw van de treinen in de moderne 

fabriek van Stadler Polen. Onderdelen  

komen o.a. van andere Stadler-fabrieken 

en leveranciers uit Zwitserland, Hongarije 

en Duitsland. De bouw van één Sprinter 

kost uiteindelijk gemiddeld 15 weken.

Start productie Station
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 Zomer 2015
15 weken per sprinter

Eerste nieuwe treinen moeten gaan rijden  

in Zuidoost Nederland. In de loop van 2017  

moeten alle 58 treinen rijden op het  

Nederlandse spoor.

Station

Inzet treinen in  
de dienstregeling 
van 2017
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 Dienstregeling 2017

alle

58  op het spoor 
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