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Het spoorboekje 2013 is gepubliceerd en in tegenstelling tot eerdere hoopvolle berichten is er 

niets veranderd voor het traject Maarssen-Amsterdam. Het is nog steeds zo dat uitsluitend in 

de spits een rechtstreekse verbinding bestaat.  

  

Voor de richting Maarssen-Amsterdam betekent dit: 

Er rijden in de spits vier treinen per uur naar Breukelen, maar het is daar nog steeds zo dat de 

twee treinen die Breukelen als eindpunt hebben, niet aansluiten op de trein uit Gouda naar 

Amsterdam (die is al weg als de trein uit Maarssen aankomt). Dat betekent dus dat 

Maarssenaren wel vier keer per uur naar Breukelen kunnen, maar slechts twee keer per uur 

naar Amsterdam.  

Een vervelende bijkomstigheid hiervan is dat buiten de spits, de reistijd Maarssen-Amsterdam 

12 minuten langer is dan in de spits, uitsluitend door het feit dat Maarssense reizigers 12 

minuten moeten wachten op hun overstap op Breukelen.  

  

Voor de richting Amsterdam-Maarssen betekent dit: 

Er rijden in de spits vier treinen per uur naar Breukelen, maar het is daar nog steeds zo dat de 

twee treinen die na Breukelen afbuigen naar Gouda, niet aansluiten op de trein naar Maarssen 

(die is al weg als de trein uit Amsterdam in Breukelen aankomt). Dat betekent dus dat men in 

de spits wel vier keer per uur naar Breukelen kan, maar slechts twee keer per uur naar 

Maarssen.  

Een vervelende bijkomstigheid hiervan is dat buiten de spits, de reistijd Amsterdam-Maarssen 

10 minuten langer is dan in de spits, uitsluitend door het feit dat reizigers 10 minuten moeten 

wachten op hun overstap op Breukelen.  

  

De wachttijden in Breukelen komen neer op ongeveer een 1,5 keer langere reisduur. 

  

Het voorgaande is evident in strijd met de intentie van het opvoeren van de frequentie op het 

hele traject Amsterdam-Utrecht, absoluut niet klantvriendelijk (zo is Breukelen absoluut niet 

ingericht op overstappen, zeker niet in de wintermaanden) en tevens betekent het dat de 

situatie zoals deze gold voor de opvoering van de frequentie van 2 naar 4 keer per uur nog 

altijd beter is voor alle gebruikers van station Maarssen. Een vermoedelijk gevolg is dat 

treinreizigers de auto ingejaagd worden, met alle consequenties voor het milieu van dien. Ook 

precies het tegenovergestelde van wat hoogfrequent spoor beoogt. 

  

Eerder dit jaar en vorig jaar spraken wij hier ook over en toen werd aangegeven dat de NS in 

ieder geval zou gaan kijken naar de aansluiting van de treinen in Breukelen, zelfs als een 

hogere frequentie nog niet haalbaar was. Helaas is dit kennelijk, wederom, niet gelukt. 

  

Het CDA heeft hierover de volgende vragen: 

  

Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de hiervoor geschetste vreemde situatie, wel vier 

keer per uur een trein, maar feitelijk maar twee keer per uur een verbinding en een stijging 

van de reistijd met 50% buiten de spits, nog altijd en ook in 2013 voortduurt? 

Is de wethouder met ons eens dat daarmee de hogere frequentie, die jaren geleden door NS is 

toegezegd en als argument is gebruikt om de rechtstreeks verbinding Maarssen-Amsterdam op 

te heffen, feitelijk geen lust, maar alleen een last inhoudt voor Maarssen?  



Ziet de wethouder mogelijkheden om te zorgen dat de NS zijn beloften voor een goede 

spoorverbinding op het traject Utrecht-Amsterdam ook voor alle tussenliggende stations 

gestand gaat doen, bij voorkeur nog in het lopende spoorboekje 2013? 

Ziet de wethouder mogelijkheden om hangende deze inlossing van de belofte, de 

klantvriendelijkheid te verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot de inrichting van station 

Breukelen? 

  

Tenslotte, heeft de wethouder inzicht in hoeveel reizigers NS in 2008 (toen de verbinding nog 

rechtstreeks was) vervoerde van Maarssen naar Amsterdam en terug en hoeveel dit er anno 

2012 zijn? Dezelfde vraag voor de A2? 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de CDA-fractie, 

  

Marnix Veldhuijzen 

 


