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alles op en rond het Nederlandse spoor

Querido

Hoe kwamen stoomlocomotieven op gang en hoe werken de 

treinen van nu? Hoe bestuurt een machinist een trein? Wat was 

het grootste treinongeluk in ons land? Hoe werken de duizenden 

seinen, wissels, overgangen, bruggen en tunnels? Kan een trein 

met de snelheid van het geluid rijden?In dit grote kijk- en weetboek laat Simone Bijlard met haar 

gedetailleerde tekeningen zien hoe het Nederlandse spoor werkt. 

Voor beginnende én gevorderde treinfans!‘Dit boek is zo geslaagd dat het vraagt om méér.’ Edward van 

de Vendel over Dwars door Amsterdam van Simone Bijlard, met 

dwarsdoorsnedes van bekende Amsterdamse gebouwen
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Drie- of viersporig, met bovenleidingDubbelspoor, met bovenleidingEnkelspoor, met bovenleidingDubbel- of enkelspoor, zonder bovenleiding
Hoge snelheidslijn (max. 300 km/u)Betuwelijn (alleen goederentreinen)Museumspoorlijn

Langst mogelijke rit zonder 
overstappen (320 kilometer)Centraal

Vijf drukste stations

MET OF ZONDER BOVENLEIDING?

In de twintigste eeuw werd begonnen met het aanleggen 

van elektriciteitsleidingen boven het spoor, zodat treinen 

op stroom konden gaan rijden. Dat was veel schoner en 

goedkoper dan de kolengestookte stoomtreinen. Maar de 

aanleg was duur en loonde alleen bij spoorlijnen die veel 

gebruikt werden. Bij sommige lijnen zijn ze daarom nooit 

gebouwd. De treinen rijden daar nu op diesel en in de 

toekomst mogelijk op elektrische batterijen of waterstof, 

wat beide veel schoner is.

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND...

Verspreid over Nederland staan bijna vierhonderd stations, 

in alle soorten en maten. Toen reizigers werd gevraagd 

welk station ze het mooist vonden, kwam het moderne 

Rotterdam Centraal op de derde plaats. Valkenburg, het 

oudste station van Nederland, werd tweede. Eerste werd 

het klassieke station van Groningen.

HOE HET BEGON...De eerste spoorlijn van Nederland werd in 1839 geopend 

en lag tussen Haarlem en Amsterdam. Reizen ging nog 

nooit zo snel en dat smaakte naar meer! Dertig jaar later 

kon je in bijna heel Nederland met de trein komen: 

HOEVEEL ZEI JE?Het Nederlandse spoor telt:
 11.602 seinen

 7.053 kilometer rails 6.260 wissels
 2.394 overwegen

 455 vaste bruggen
 398 stations

 56 beweegbare bruggen 26 tunnels

HET NETWERKRuim honderdtachtig jaar geleden werd de eerste spoorlijn van Nederland aangelegd. 

Sindsdien zijn er duizenden kilometers en honderden stations bijgekomen 

(waarvan een deel ook weer is verdwenen). 

Tegenwoordig ziet het netwerk er zo uit.

1839

1850

1869

37 mensenvanwege werk 21 mensenvanwege school 19 mensenvanwege familie of vrienden 

23 mensen vanwege een dagje uit

WAAR GAAT DAT HEEN?
Elke dag worden er ongeveer 1,4 miljoen treinreizen gemaakt. 

Stel je voor dat in deze trein honderd reizigers zitten. Dan reizen:

INTERCITY OF SPRINTER?
De dienstregeling bestaat uit vaste routes langs 

tientallen stations: trajecten. Op lange trajecten, zoals 

van Groningen naar Rotterdam, rijden intercitytreinen. 

Die razen kleine stations  voorbij om zo snel mogelijk op 

grote stations aan te komen. Hier staan sprinters klaar 

die op korte trajecten rijden en op alle stations stoppen.

Intercitytreinen zijn geel en blauw
 

Sprinters zijn geel, blauw en wit...
 

...of een andere kleur, afhankelijk van de vervoerder 

SPOORKAARTAlle trajecten staan op de spoorkaart. Maar waarom is 

de vorm van het land zo raar en kloppen de afstanden 

tussen de stations niet? De kaart laat zien hoe de stations 

met elkaar zijn verbonden. Ook zijn de stationsnamen 

goed te lezen. Alles wat je nodig hebt staat er dus op!  

VAN VLISSINGEN NAAR VROOMSHOOPKun jij een route vinden waarbij je maar twee keer hoeft over te stappen?

Traject
Traject met hoge snelheid (HSL)Station, overstappen op ander traject

Station
Trein op rode traject stopt op station (sprinter),

trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

Trein op gele en rode traject stopt op station (sprinter), 

trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

DE DIENSTREGELING
Terwijl je dit leest rijden er ongeveer vierhonderd 

reizigerstreinen door ons land, op tijd en op weg naar 

het juiste station (als het goed is). Welke trein rijdt waar 

en wanneer? Dat is vastgelegd in de dienstregeling.

Tien drukste landen van Europa 

G
em

iddeld aantal treinen per kilom
eter spoor per dag

DRUK, DRUKKER, DRUKST
Het Nederlandse spoor is heel druk. Dat maakt het 

opstellen van de dienstregeling ingewikkeld. Op onze 

zevenduizend kilometer spoor leggen alle treinen 

samen elke dag 546.000 kilometer af. Op een gemiddelde 

kilometer zijn dat elk dag 78 treinen. Nergens in 

Europa zijn dat er zo veel. Met zo veel treinen op het spoor snap je dat er wel 

eens iets misgaat. Als dat gebeurt worden er direct 

maatregelen genomen zodat zoveel mogelijk treinen 

volgens de reguliere dienstregeling blijven rijden.

Teken de reis die je wilt maken! 

Zet een gekleurde stip op de plek 
waar je woont, op de juiste plek in 
de kaart van Nederland.

Zoek op waar de eindbestemming 
van jouw reis ligt. Zet die stip ook 
in de kaart.

Teken het begin en eindstation 
op de juiste plek in de kaart. TIP! Hou de spoorkaart van  

Nederland erbij.

Kleur of teken het traject van 
jouw reis van station naar  station op de kaart. Houd daarmee ook rekening met de 

stations en plaatsen waar je 
langskomt. 
TIP! Kijk hiervoor in een atlas 
of op Google maps.  
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ZOEKTIP!  
Zoek op internet 

naar ‘spoorkaart 

Nederland’
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WERK-BLAD

Rekenen maar! Lees de opgaven, maak de som en vul in! 

Kom je er niet uit? Vraag hulp aan een klasgenoot. 

Opgave 1. Zo ver? Pieter Buren stapt in Groningen op de trein en reist helemaal naar Maastricht in Limburg. De reis 

duurt 4 uur en de trein rijdt gemiddeld 80 kilometer per uur. Hoeveel kilometer legt de trein af? 

Dit is de som:

Het juiste antwoord is:  

Opgave 2. Wat kost het? Een vader, een moeder, een drieling, hun opa en de hond gaan  

met de trein naar het bos voor een wandeling. De vader en moeder 

moeten het volle tarief betalen voor een treinkaartje, opa krijgt  

40% korting en de drieling reist met een railrunnerkaartje.  

Wat kost reizen met de trein voor deze familie? Bereken de kosten: 
Dit is de som:

Het juiste antwoord is:  

 

PRIJS PER KAARTKaartje vol tarief 
€  16,50

Kaartje, 40% korting €  9,90

Railrunner  

€  2,50 

Dagkaart hond  
€  3,30
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www.querido.nl
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37 mensenvanwege werk 21 mensenvanwege school 19 mensenvanwege familie of vrienden 

23 mensen vanwege een dagje uit

WAAR GAAT DAT HEEN?
Elke dag worden er ongeveer 1,4 miljoen treinreizen gemaakt. 

Stel je voor dat in deze trein honderd reizigers zitten. Dan reizen:

INTERCITY OF SPRINTER?
De dienstregeling bestaat uit vaste routes langs 

tientallen stations: trajecten. Op lange trajecten, zoals 

van Groningen naar Rotterdam, rijden intercitytreinen. 

Die razen kleine stations  voorbij om zo snel mogelijk op 

grote stations aan te komen. Hier staan sprinters klaar 

die op korte trajecten rijden en op alle stations stoppen.

Intercitytreinen zijn geel en blauw
 

Sprinters zijn geel, blauw en wit...
 

...of een andere kleur, afhankelijk van de vervoerder 

SPOORKAARTAlle trajecten staan op de spoorkaart. Maar waarom is 

de vorm van het land zo raar en kloppen de afstanden 

tussen de stations niet? De kaart laat zien hoe de stations 

met elkaar zijn verbonden. Ook zijn de stationsnamen 

goed te lezen. Alles wat je nodig hebt staat er dus op!  

VAN VLISSINGEN NAAR VROOMSHOOPKun jij een route vinden waarbij je maar twee keer hoeft over te stappen?

Traject
Traject met hoge snelheid (HSL)Station, overstappen op ander traject

Station
Trein op rode traject stopt op station (sprinter),

trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

Trein op gele en rode traject stopt op station (sprinter), 

trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

DE DIENSTREGELING
Terwijl je dit leest rijden er ongeveer vierhonderd 

reizigerstreinen door ons land, op tijd en op weg naar 

het juiste station (als het goed is). Welke trein rijdt waar 

en wanneer? Dat is vastgelegd in de dienstregeling.

Tien drukste landen van Europa 

G
em

iddeld aantal treinen per kilom
eter spoor per dag

DRUK, DRUKKER, DRUKST
Het Nederlandse spoor is heel druk. Dat maakt het 

opstellen van de dienstregeling ingewikkeld. Op onze 

zevenduizend kilometer spoor leggen alle treinen 

samen elke dag 546.000 kilometer af. Op een gemiddelde 

kilometer zijn dat elk dag 78 treinen. Nergens in 

Europa zijn dat er zo veel. Met zo veel treinen op het spoor snap je dat er wel 

eens iets misgaat. Als dat gebeurt worden er direct 

maatregelen genomen zodat zoveel mogelijk treinen 

volgens de reguliere dienstregeling blijven rijden.
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Vul de vragen in. Ze helpen je op weg bij het ontwerpen van jouw trein 

van de toekomst. 

Trein van de toekomst
Over jouw trein van de toekomstHoe snel gaat jouw trein?

Het systeem van mijn toekomsttrein  
werkt zo:

Wat is er zo bijzonder aan jouw trein van 
de toekomst?

Hoe noem je jouw trein? 
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WERK-BLAD

Teken of beschrijf hoe jouw trein van de toekomst eruitziet! 
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maximaal toegestane snelheid  

x 10 kilometer per uur

seinnummer

zonnekap

het rode licht zit onder 

zodat vuil of sneeuw op 

een zonnekap nooit het 

zicht op de belangrijkste 

lamp kan blokkeren

ALLE SEINEN OP GROEN?
De machinist let op de seinen. Maar wat vertellen die 

eigenlijk? Het spoor is in een heleboel denkbeeldige 

stukjes verdeeld: blokken. In elk blok mag altijd maar 

één trein rijden, zodat ze niet op elkaar kunnen botsen. 

Een groen sein geeft aan dat een blok vrij is en bij 

rood is het bezet. Een geel sein waarschuwt dat het 

daaropvolgende blok bezet is en dat het volgende sein 

rood kan tonen. De machinist moet nu afremmen:  

blok 

GEREED VOOR VERTREK
Voordat de machinist de dienst begint, controleert die 

de werking van allerlei treinonderdelen. Doen de 

remmen het? Werken de deuren, de voor- en achter-

lichten (front- en sluitseinen), de communicatie-

installatie, de tractie en de dodemansknop? Zo ja, 

dan is de trein gereed voor vertrek. 

ATB
Het Nederlandse spoor is beveiligd met ATB: 

Automatische Treinbeïnvloeding. Dit systeem 

controleert of de machinist zich aan de seinen en de 

maximaal toegestane snelheid houdt. Rijdt die te hard, 

dan geeft de ATB een waarschuwend getring dat je 

misschien wel eens hebt gehoord. Negeert de machinist 

een sein of een waarschuwing, dan maakt de ATB 

direct een noodremming. Stapsgewijs wordt een nieuw 

beveiligingssysteem ingevoerd, European Rail Traffic 

Management System (ERTMS). Daarover later meer.

dwergsein hooggeplaatst sein

remtractie

dodemans-
knop

dodemansknop
(voetpedaal)

rij-
richting

GSM-R installatie, om met de treindienstleider te communiceren

telefoon voor 
omroepberichten 
in de trein

boordcomputer 
met treininformatie, 

bijvoorbeeld over 
de werking van de 
motoren en remmen

twee tyfoons, met 
elk eigen toonhoogte

spanning versnelling snelheid

signaal
deuren dicht

stroomafnemer 
op/neer

parkeerrem stuurtafel
aan/uit

ontkoppelen

DODEMANSKNOP 
Dode machinist, trein op hol? Dat mag 

natuurlijk nooit gebeuren! Daarom is 

er de ‘dodemansknop’. De machinist 

moet die ingedrukt houden en elke 

minuut even loslaten. Anders maakt de 

trein automatisch een noodremming.

TYFOON 
De toeter van een trein wordt 

aangedreven door tien bar luchtdruk. 

Dat is zo’n orkaankracht dat hij 

‘tyfoon’ wordt genoemd!

DE CABINE
Reis mee met de machinist en ontdek hoe die de 

trein bestuurt.

doorrijden met maximaal toegestane snelheid
stoppen vóór het rode sein

afremmen tot 40 kilometer per uur
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37 mensen
vanwege werk

21 mensen
vanwege school

19 mensen
vanwege familie 

of vrienden 

23 mensen 
vanwege 

een dagje uit

WAAR GAAT DAT HEEN?
Elke dag worden er ongeveer 1,4 miljoen treinreizen gemaakt. 
Stel je voor dat in deze trein honderd reizigers zitten. Dan reizen:

INTERCITY OF SPRINTER?
De dienstregeling bestaat uit vaste routes langs 
tientallen stations: trajecten. Op lange trajecten, zoals 
van Groningen naar Rotterdam, rijden intercitytreinen. 
Die razen kleine stations  voorbij om zo snel mogelijk op 
grote stations aan te komen. Hier staan sprinters klaar 
die op korte trajecten rijden en op alle stations stoppen.

Intercitytreinen zijn geel en blauw
 

Sprinters zijn geel, blauw en wit...
 

...of een andere kleur, afhankelijk van de vervoerder 

SPOORKAART
Alle trajecten staan op de spoorkaart. Maar waarom is 
de vorm van het land zo raar en kloppen de afstanden 
tussen de stations niet? De kaart laat zien hoe de stations 
met elkaar zijn verbonden. Ook zijn de stationsnamen 
goed te lezen. Alles wat je nodig hebt staat er dus op!  

VAN VLISSINGEN NAAR 
VROOMSHOOP
Kun jij een route vinden 
waarbij je maar twee keer 
hoeft over te stappen?

Traject

Traject met hoge snelheid (HSL)

Station, overstappen op ander traject

Station

Trein op rode traject stopt op station (sprinter),
trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

Trein op gele en rode traject stopt op station (sprinter), 
trein op groene traject rijdt voorbij station (intercity)

DE DIENSTREGELING
Terwijl je dit leest rijden er ongeveer vierhonderd 
reizigerstreinen door ons land, op tijd en op weg naar 
het juiste station (als het goed is). Welke trein rijdt waar 
en wanneer? Dat is vastgelegd in de dienstregeling.

Tien drukste landen van Europa 

G
em

iddeld aantal treinen per kilom
eter spoor per dag

DRUK, DRUKKER, DRUKST
Het Nederlandse spoor is heel druk. Dat maakt het 
opstellen van de dienstregeling ingewikkeld. Op onze 
zevenduizend kilometer spoor leggen alle treinen 
samen elke dag 546.000 kilometer af. Op een gemiddelde 
kilometer zijn dat elk dag 78 treinen. Nergens in 
Europa zijn dat er zo veel. 
Met zo veel treinen op het spoor snap je dat er wel 
eens iets misgaat. Als dat gebeurt worden er direct 
maatregelen genomen zodat zoveel mogelijk treinen 
volgens de reguliere dienstregeling blijven rijden.

‘Arend’ | 1839 - 1857
Eerste locomotief

Arendwagons | 1839 - onbekend
Eerste rijtuigen

NS 3700-locomotievenserie ‘Jumbo’ | 1911 - 1958
Laatst gebruikte stoomlocomotief 

ZHESM-materieel | 1908 - 1957
Eerste elektrische trein

Materieel ’46 | 1949 - 1983

NS 1000-locomotievenserie | 1948 - 1982
Eerste elektrische locomotief

NS 1200-locomotievenserie | 1951 - 1996 Plan D | 1950 - 1987

NS 1100-locomotievenserie | 1950 - 1999Plan E | 1955 - 1988 

Dieselmaterieel ’90 ‘Buffel’ | 1996 - 2017

Materieel ’24 ‘Blokkendoos’ | 1924 - 1972

SS13 | 1864 - 1930
Oudste bewaard gebleven locomotief 

SS C 218 | 1874 - jaren ’30
Oudste bewaard gebleven rijtuig

NS 6000-rijtuigenserie | 1907 - 1956

Materieel ’34 ‘Diesel-3’ | 1934 - 1963
Eerste dieseltrein
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Elke dag worden er ongeveer 1,4 miljoen treinreizen gemaakt. 
Stel je voor dat in deze trein honderd reizigers zitten. Dan reizen:

INTERCITY OF SPRINTER?
De dienstregeling bestaat uit vaste routes langs 
tientallen stations: trajecten. Op lange trajecten, zoals 
van Groningen naar Rotterdam, rijden intercitytreinen. 
Die razen kleine stations  voorbij om zo snel mogelijk op 
grote stations aan te komen. Hier staan sprinters klaar 
die op korte trajecten rijden en op alle stations stoppen.
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Alle trajecten staan op de spoorkaart. Maar waarom is 
de vorm van het land zo raar en kloppen de afstanden 
tussen de stations niet? De kaart laat zien hoe de stations 
met elkaar zijn verbonden. Ook zijn de stationsnamen 
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DE DIENSTREGELING
Terwijl je dit leest rijden er ongeveer vierhonderd 
reizigerstreinen door ons land, op tijd en op weg naar 
het juiste station (als het goed is). Welke trein rijdt waar 
en wanneer? Dat is vastgelegd in de dienstregeling.

Tien drukste landen van Europa 
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DRUK, DRUKKER, DRUKST
Het Nederlandse spoor is heel druk. Dat maakt het 
opstellen van de dienstregeling ingewikkeld. Op onze 
zevenduizend kilometer spoor leggen alle treinen 
samen elke dag 546.000 kilometer af. Op een gemiddelde 
kilometer zijn dat elk dag 78 treinen. Nergens in 
Europa zijn dat er zo veel. 
Met zo veel treinen op het spoor snap je dat er wel 
eens iets misgaat. Als dat gebeurt worden er direct 
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maximaal toegestane snelheid  
x 10 kilometer per uur

seinnummer

zonnekap

het rode licht zit onder 
zodat vuil of sneeuw op 
een zonnekap nooit het 
zicht op de belangrijkste 
lamp kan blokkeren

ALLE SEINEN OP GROEN?
De machinist let op de seinen. Maar wat vertellen die 
eigenlijk? Het spoor is in een heleboel denkbeeldige 
stukjes verdeeld: blokken. In elk blok mag altijd maar 
één trein rijden, zodat ze niet op elkaar kunnen botsen. 
Een groen sein geeft aan dat een blok vrij is en bij 
rood is het bezet. Een geel sein waarschuwt dat het 
daaropvolgende blok bezet is en dat het volgende sein 
rood kan tonen. De machinist moet nu afremmen:  

blok 

GEREED VOOR VERTREK
Voordat de machinist de dienst begint, controleert die 
de werking van allerlei treinonderdelen. Doen de 
remmen het? Werken de deuren, de voor- en achter-
lichten (front- en sluitseinen), de communicatie-
installatie, de tractie en de dodemansknop? Zo ja, 
dan is de trein gereed voor vertrek. 

ATB
Het Nederlandse spoor is beveiligd met ATB: 
Automatische Treinbeïnvloeding. Dit systeem 
controleert of de machinist zich aan de seinen en de 
maximaal toegestane snelheid houdt. Rijdt die te hard, 
dan geeft de ATB een waarschuwend getring dat je 
misschien wel eens hebt gehoord. Negeert de machinist 
een sein of een waarschuwing, dan maakt de ATB 
direct een noodremming. Stapsgewijs wordt een nieuw 
beveiligingssysteem ingevoerd, European Rail Traffic 
Management System (ERTMS). Daarover later meer.

dwergsein hooggeplaatst sein

remtractie

dodemans-
knop

dodemansknop
(voetpedaal)

rij-
richting

GSM-R installatie, om met de treindienstleider te communiceren

telefoon voor 
omroepberichten 
in de trein

boordcomputer 
met treininformatie, 
bijvoorbeeld over 
de werking van de 
motoren en remmen

twee tyfoons, met 
elk eigen toonhoogte

spanning versnelling snelheid

signaal
deuren dicht

stroomafnemer 
op/neer

parkeerrem stuurtafel
aan/uit

ontkoppelen

DODEMANSKNOP 
Dode machinist, trein op hol? Dat mag 
natuurlijk nooit gebeuren! Daarom is 
er de ‘dodemansknop’. De machinist 
moet die ingedrukt houden en elke 
minuut even loslaten. Anders maakt de 
trein automatisch een noodremming.

TYFOON 
De toeter van een trein wordt 
aangedreven door tien bar luchtdruk. 
Dat is zo’n orkaankracht dat hij 
‘tyfoon’ wordt genoemd!

DE CABINE
Reis mee met de machinist en ontdek hoe die de 
trein bestuurt.

doorrijden met maximaal toegestane snelheidstoppen vóór het rode seinafremmen tot 40 kilometer per uur
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