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Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 

12 maart 2013. 

NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is. 

      

NS en ProRail passen morgen – dinsdag 12 maart – in het zuiden de dienstregeling aan 

Morgen, dinsdag 12 maart, wordt vooral in het zuiden van het land veel sneeuwval verwacht. Op 

basis van deze verwachting van onafhankelijke weerbureaus passen NS en ProRail in dit deel van het 

land uit voorzorg de dienstregeling aan. Dit betekent dat de treindienst in het Zuid-Nederland zoveel 

mogelijk wordt losgekoppeld van de rest van het spoornet en dat er hier op enkele trajecten minder 

treinen rijden. . 

Door in het zuiden van het land uit voorzorg een aangepaste  dienstregeling te rijden wordt de kans 

kleiner dat lokale verstoringen invloed hebben op de dienstregeling in de rest van Nederland en de 

reiziger grotere hinder ondervindt. Zo blijft de treindienst beter beheersbaar en voorspelbaar voor 

de reiziger. Ook is er voor NS en ProRail meer ruimte in de dienstregeling om eventuele verstoringen 

als gevolg van het weer op te vangen, en zijn we in staat meer betrouwbare reisinformatie te bieden. 

Reizigers die in, van of naar het zuiden reizen moeten rekening houden met een overstap. Door de 

aanpassing kan het in de trein drukker zijn dan normaal. Ondanks de inzet van de aangepaste 

dienstregeling kunnen zich nog steeds storingen voordoen waar de reiziger hinder last van heeft 

Een regionaal aangepaste dienstregeling wordt altijd de dag van te voren aangekondigd, zodat we de 

planning van de duizenden treinen en machinisten en conducteurs op orde kunnen brengen en de 

reiziger weet waar hij/zij aan toe is. ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen achter de hand 

en wanneer nodig hulplocomotieven om eventuele problemen snel op te lossen. Ook NS zet extra 

personeel in. 

Voor een zo actueel mogelijk reisadvies adviseert NS haar reizigers om de treinreis kort voor vertrek 

te plannen via de reisplanner op onder andere www.ns.nl.  
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Calamiteitenpagina, (tekst achter) Rode Regel (op www.ns.nl 
en mobiele planners) 

 

Vanaf maandag 11 maart  16:20 uur 

Kop: Morgen aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

Morgen, dinsdag 12 maart, rijdt NS uit voorzorg een aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

vanwege de kans op sneeuwval. NS en ProRail hebben dit besloten op basis van informatie van 

onafhankelijke weerbureaus. 

Door in het zuiden van het land uit voorzorg een aangepaste dienstregeling te rijden wordt de kans 

kleiner dat lokale verstoringen invloed hebben op de dienstregeling in de rest van Nederland en de 

reiziger grotere hinder ondervindt. Houdt u rekening met mogelijk een langere reistijd, vaker 

overstappen en drukte in de trein.  

NS en ProRail houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten en volgen de effecten 

hiervan op de treinen en het spoor. Per dag wordt op basis van de actuele situatie besloten of er een 

aangepaste of reguliere dienstregeling wordt gereden. De aanpassingen voor 12 maart worden op dit 

moment in de Reisplanner verwerkt. Zodra de planner is bijgewerkt zullen wij dit hier melden. 

Ondanks de aanpassingen kunnen zich op de dag verstoringen voordoen. Plan uw reis daarom altijd 

kort voor vertrek. 

 
Vanaf maandag 11 maart als de reisplanner is bijgewerkt (rond 21.00 uur) 

Kop: Morgen aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

Morgen, dinsdag 12 maart, rijdt NS uit voorzorg een aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

vanwege de kans op sneeuwval. NS en ProRail hebben dit besloten op basis van informatie van 

onafhankelijke weerbureaus. 

Door in het zuiden van het land uit voorzorg een aangepaste dienstregeling te rijden wordt de kans 

kleiner dat lokale verstoringen invloed hebben op de dienstregeling in de rest van Nederland en de 

reiziger grotere hinder ondervindt. Houdt u rekening met mogelijk een langere reistijd, vaker 

overstappen en drukte in de trein.  

NS en ProRail houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten en volgen de effecten 

hiervan op de treinen en het spoor. Per dag wordt op basis van de actuele situatie besloten of er een 

aangepaste of reguliere dienstregeling wordt gereden.  

De aanpassingen voor morgen zijn in de Reisplanner verwerkt. Ondanks de aanpassingen kunnen zich 

op de dag verstoringen voordoen. Plan uw reis daarom altijd kort voor vertrek. 

http://www.ns.nl/
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Vanaf dinsdag 12 maart 02:00 uur 

Kop: Vandaag aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

Vandaag, dinsdag 12 maart, rijdt NS uit voorzorg een aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

vanwege de kans op sneeuwval. NS en ProRail hebben dit besloten op basis van informatie van 

onafhankelijke weerbureaus, die een sneeuwfront over Zuid-Nederland verwachtten.   

Door in het zuiden van het land uit voorzorg een aangepaste dienstregeling te rijden wordt de kans 

kleiner dat lokale verstoringen invloed hebben op de dienstregeling in de rest van Nederland en de 

reiziger grotere hinder ondervindt. Houdt u rekening met mogelijk een langere reistijd, vaker 

overstappen en drukte in de trein.  

NS en ProRail houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten en volgen de effecten 

hiervan op de treinen en het spoor. Per dag wordt op basis van de actuele situatie besloten of er een 

aangepaste of reguliere dienstregeling wordt gereden.  

De aanpassingen zijn in de Reisplanner verwerkt. Ondanks de aanpassingen kunnen zich op de dag 

verstoringen voordoen. Plan uw reis daarom altijd kort voor vertrek voor een zo actueel mogelijk 

reisadvies. Onderweg kan dit ook via m.ns.nl of de Reisplanner Xtra.  
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Lees meer achter calamiteitenpagina: 

Laatste update: <tijdstip plaatsing, altijd aanpassen bij wijzigingen ook op m.ns.nl!!!> 

Door in het zuiden van het land een aangepaste dienstregeling te rijden wordt de kans kleiner dat 

lokale verstoringen invloed hebben op de dienstregeling in de rest van Nederland en de reiziger 

grotere hinder ondervindt. Zo blijft de treindienst beter beheersbaar en voorspelbaar voor de 

reiziger. Ook is er voor NS en ProRail meer ruimte in de dienstregeling om eventuele verstoringen als 

gevolg van het weer op te vangen, en zijn we in staat meer betrouwbare reisinformatie te bieden. 

Reizigers die in, van of naar het zuiden reizen moeten rekening houden met een overstap. Door de 

aanpassing kan het in de trein drukker zijn dan normaal. Ondanks de inzet van de aangepaste 

dienstregeling kunnen zich nog steeds storingen voordoen waar de reiziger hinder last van heeft. 

Voor een actueel reisadvies adviseren wij u om kort voor vertrek uw reis te plannen op www.ns.nl, 

m.ns.nl of met de NS Reisplanner Xtra.  

Overige vervoerders en buitenland 

Arriva, Connexxion, Breng, Veolia en Syntus rijden volgens de normale dienstregeling.  

Reizigers van en naar België reizen via Roosendaal. Voor reisinformatie over internationale treinen 

kunt u www.nshispeed.nl raadplegen. 

Fyra tussen Amsterdam en Breda is toeslagvrij. 

De Intercity van Den Haag HS naar Brussel Zuid/Midi rijdt volgens de normale dienstregeling. 

Aanpassingen per traject 

Op onderstaande kaart vindt u de trajecten waarvoor de aangepaste dienstregeling geldt.  Deze kaart 

is onder voorbehoud van storingen op de dag zelf. Klik op de kaart voor een grotere versie. 

 

Wat betekent dit voor uw reis?  

http://www.nshispeed.nl/
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De Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Venlo rijden niet tussen Den Haag Centraal en 
Breda en stoppen tussen Venlo en Eindhoven op alle stations. 
Tussen ’s-Hertogenbosch en Sittard rijden minder Intercity’s. 
Tussen Dordrecht en Roosendaal rijden alleen Sprinters. De intercity van Den Haag HS naar 
Brussel Zuid/Midi rijdt de normale dienstregeling 
Tussen Dordrecht en Breda rijdt twee maal per uur een Sprinter. 
Reizigers van uit Zeeland met bestemming Rotterdam, Schiphol en Amsterdam kunnen 
omreizen via Breda en van daaruit (zonder toeslag) van de Fyra gebruik maken. 
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Landelijk storingsbericht  
in Reisplanners en Railpockets, verschijnt als tekst in de rubriek Storingen en bovenaan bij Actuele 

Vertrektijden 

Vanaf maandag 11 maart  16.30 uur 

Tekst in geheel: 

Morgen aangepaste dienstregeling in het zuiden van het land 

Oorzaak: Kans op sneeuwval 

Verwachting: de reisplanner is in de loop van de avond bijgewerkt 

Reisadvies: Plan uw reis voor morgen kort voor vertrek 

 

Tekst per invoerveld: 

Berichtkop : Morgen aangepaste dienstregeling in het zuiden van het land 

Oorzaak, geef hier een spatie in, output is  geen 

Infrabeperking: Kans op sneeuwval, output is te lezen bij; Oorzaak 

Gevolg: de reisplanner is in de loop van de avond bijgewerkt , output is te lezen bij Verwachting 

Prognose, geef hier een spatie in, output is geen 

Reisadvies: Plan uw reis voor morgen kort voor vertrek, output is te lezen bij Reisadvies 

 
LET OP: Vinkje “signaleren bij reisadvies” uit houden, ook als de reisplanner nog niet bij is, ivm 
probleem in weergave reisplanner Xtra. 
 
Maandag 11 maart zodra reisplanner is bijgewerkt: 
 
Berichtkop : Morgen aangepaste dienstregeling in het zuiden van het land 

Oorzaak, geef hier een spatie in, output is  geen 

Infrabeperking: Kans op sneeuwval, output is te lezen bij; Oorzaak 

Gevolg: de aanpassingen zijn in de reisplanner verwerkt , output is te lezen bij Verwachting 

Prognose, geef hier een spatie in, output is geen 

Reisadvies: Plan uw reis voor morgen kort voor vertrek, output is te lezen bij Reisadvies 

 
Dinsdag 12 maart  02:00 uur: 
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Landelijk Storingsbericht verwijderen: LSB óp de dag uit, dan alleen ongeplande storingen in de 
rubriek Storingen! 
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Stationsomroepberichten 
 

 

Vanaf maandag 11 maart 16:30u 
getroffen én niet-getroffen gebied (4 keer per uur) 
 

Landelijk:  

Vanwege verwachte sneeuwval rijden er morgen minder Intercity’s in het zuiden van het 

land. Houdt u rekening met een langere reistijd, drukte in de trein en vaker overstappen. Kijk 

voor meer informatie op m.ns.nl 

 
Vanaf dinsdag 12 maart 02:00 omroepen vanaf aanvang dienst. 
getroffen én niet-getroffen gebied (4 keer per uur) 
 

Landelijk:  

Vanwege verwachte sneeuwval rijden er minder Intercity’s in het zuiden van het land. Houdt u 

rekening met een langere reistijd, drukte in de trein en vaker overstappen. Kijk voor meer informatie 

op m.ns.nl 

Per post waar een treinserie naar het zuiden vertrekt: 

Melding + reisadvies: 

Bijvoorbeeld: vanuit Zeeland naar Rtd-Shl-Asd via Bd en verder met Fyra. 

Optioneel (daar waar van toepassing): Fyra toeslagvrij : “Tot nadere aankondiging kunnen reizigers 

tussen Amsterdam Centraal en Breda zonder toeslag van Fyra gebruik maken”.  

vanaf opstart (getroffen gebied) 
per vervallen trein (of per treinserie indien niet haalbaar): 
 
Dames en heren. Door de aangepaste dienstregeling kan de  <treinsoort> naar <bestemming> van 

<vertrektijd> vandaag niet rijden. U kunt gebruik maken van  <alternatief>.  
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Winterborden 
 

Vanaf maandag 11 maart 16:30 u, alle players 
 

Kop:  
 
Kop: Morgen aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

Morgen, dinsdag 12 maart, rijdt NS uit voorzorg een aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland 

vanwege de kans op sneeuwval. NS en ProRail hebben dit besloten op basis van informatie van 

onafhankelijke weerbureaus. 

De aanpassingen in de dienstregeling worden op dit moment doorgevoerd in de reisplanner. 

Plan uw reis kort voor vertrek op www.ns.nl,  m.ns.nl of via de Reisplanner Xtra, voor een zo actueel 

mogelijk reisadvies. 

 
 

Vanaf dinsdag 12 maart 02:00u, alle players 

 
Kop:  
 
Vandaag aangepaste dienstregeling  in Zuid-Nederland 
 
Tekst:  
 

Vandaag rijdt NS in Zuid-Nederland volgens een aangepaste dienstregeling. Houdt u rekening met 

mogelijk een langere reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein. 

Plan uw reis kort voor vertrek op www.ns.nl,  m.ns.nl of via de Reisplanner Xtra, voor een zo actueel 

mogelijk reisadvies. U kunt ook één van onze medewerkers om een persoonlijk advies vragen.   

http://www.ns.nl/
http://www.ns.nl/
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Teletekst pagina 751(en 752) 

 
Woensdag  13 februari 16:30u 

Dinsdag 12 maart op een aantal trajecten in Zuid-Nederland minder treinen  

Vanwege verwachte sneeuwval rijdt NS morgen op een aantal trajecten in Zuid-Nederland volgens 

een aangepaste dienstregeling.  

Houdt u rekening met mogelijk een langere reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.  

Plan uw reis kort voor vertrek op ns.nl. 

 
Vanaf dinsdag 12 maart 02:00u 

Vandaag op een aantal trajecten in Zuid-Nederland minder treinen 

Vandaag rijdt NS vanwege verwachte sneeuwval op een aantal trajecten in Zuid-Nederland volgens 

een aangepaste dienstregeling.  

Houdt u rekening met mogelijk een langere reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.  

Plan uw reis kort voor vertrek op ns.nl. 
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Argos 

Maandag 11 maart vanaf 16:30u  

Let op: morgen aangepaste NS- dienstregeling in Zuid-Nederland. Meer info op ns.nl.  

Plan uw reis kort voor vertrek. 

N.B. Met een spatie tussen ‘NS-‘ en ‘dienstregeling’ past het. ‘NS-‘ staat hierdoor op de eerste regel, 

‘dienstregeling’ op de tweede. Anders past het niet. 

Dinsdag 12 maart vanaf 02:00 u 

Uit voorzorg rijdt NS vandaag minder treinen op een aantal trajecten in Zuid-Nederland. 

Let op de vertrekinformatie.  

N.B. “de vertrekinformatie” inkorten tot “vertrekinfo” bij ruimtegebrek. Lukt dit nog niet, gebruik dan 

“omroep” 
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Twitter 

Maandag 11 maart vanaf 16:30u  

 
Twee berichten: 
1. Let op: morgen aangepaste dienstregeling in Zuid-Nederland vanwege verwachte sneeuw. 

#spoorbericht 
2. De Reisplanner wordt op dit moment bijgewerkt. Een reis plannen voor morgen kan in de loop 

van de avond. #spoorbericht 
Let op, in plaats van deze spatie een link naar ‘’lees meer’’ invoegen van cal 

pagina ipv naar ‘’storingen’’ 

 

Maandag 11 maart ongeveer 21:00u (na check of reisplanners bij zijn) 

 
De Reisplanner is bijgewerkt. Plan uw reis voor morgen op <link naar mobiel.ns.nl>. Meer informatie: 
<link naar calamiteitenpagina> #spoorbericht 
 
Dinsdag 12 maart rond aanvang dienst 
 
Twee berichten: 
1. Let op! Vandaag rijden er minder treinen op een aantal trajecten in Zuid-Nederland.    Let op link 

Plan je reis op <link naar mobiel.ns.nl> en let op de omroep op de stations. #spoorbericht 
2. Meer informatie over het hoe en waarom van de aangepaste dienstregeling vind je hier: <link 

calamiteitenpagina> #spoorbericht  
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Drukte indicator  
 
Vanavond: Uit zetten !!! 
 
Aanzetten wanneer we weer normale dienst rijden. 
 
 


