
Aan: de raad van de gemeente Bloemendaal 

c.c. het college van B&W en enkele ambtenaren 

c.c. de pers 

Betreft: De treinenloop Amsterdam-Haarlem-Zandvoort v.v. HET GAAT DE GOEDE KANT 

OP; WEGGEGOOID GELD? 

Geachte leden, 

Regelmatig heb ik u eind 2020 en begin 2021 bericht over mijn acties om een einde te 

maken aan het systeem van de zomerdienstregeling 2020 waarbij “weer of geen weer” in 3 
maanden tijd 7200 extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort v.v. door Overveen reden. 

Regelmatig waren die treinen op niet stranddagen nagenoeg leeg omdat er geen aanbod van 

reizigers was.  

Zoals bekend voert NS deze zomer een experiment uit waarbij de inzet van extra treinen 

tussen Haarlem en Zandvoort (dat zijn alle treinen bovenop de twee vaste treinen per uur 

per rijrichting tussen Amsterdam en Zandvoort) gekoppeld is aan de temperatuur de 

volgende dag in Zandvoort (18 graden of meer). Bovendien begint de inzet van de extra 

treinen gefaseerd en dus op een later tijdstip dan op grond van de zomerdienstregeling 

2020. Een belangrijk verschil tussen dit jaar en de voorgaande jaren is verder dat NS alle 

extra treinen in het schema zet en laat vervallen als daarvoor op grond van de gemaakte 

afspraken aanleiding toe is. Dat is te zien op de NS- of OV-reisplanner. Dit levert voor NS 

minder logistieke problemen op qua materieel en personeel. 

Uniek aan het experiment is dat NS binnen de mogelijkheden maatwerk probeert te leveren 

waarbij er aandacht is voor enerzijds de vraag naar treinvervoer van en naar Zandvoort en 

anderzijds de bewoners langs het spoor. Dit kan gerust een “doorbraak”genoemd worden. 
Het experiment heeft betrekking op de maanden juni, juli en augustus (7 dagen per week) en 

april, mei en september (alleen in de weekenden en op feest- en vakantiedagen). 

Onder deze mail treft u van beneden naar boven aan de gemaakte afspraken door NS op een 

rij gezet, mijn evaluatie van het experiment halverwege van afgelopen woensdag en de 

reactie daarop van gisteren door NS. 

Kort samengevat zijn mijn conclusies: NS houdt zich tot nu toe perfect aan de afspraken en 

er hebben in juni 2021 ten opzichte van juni 2020 aanzienlijk minder extra treinen gereden. 

Wel zijn er nog regelmatig nagenoeg lege extra treinen gesignaleerd en ik heb NS gevraagd 

bij de evaluatie in het najaar naar de bezettingsgraad van de extra treinen te kijken en zo 

nodig in 2022 de temperatuur waarbij gereden wordt te verhogen dan wel het aantal extra 

treinen te beperken.  

Uit de reactie van NS van gisteren blijkt dat het streven er op gericht is volgend jaar “nog 

meer ‘op maat’ van de reizigersvraag te rijden”. In Overveen kijken we uit naar de evaluatie van 

NS dit najaar en de afspraken voor 2022. 

Nu de moderne Sprinter-treinstellen ook veel minder geluid maken dan de oude versies, kan 

de conclusie ‘over all’ zijn dat het de goede kant op gaat op het spoor in Overveen. De inzet 
van NS, zoals hiervoor weergegeven, kan er middels het “maatwerk” volgend jaar toe leiden 
dat er nog minder extra treinen gaan rijden. Dat hangt uiteraard ook van het weer af in dit 

systeem. 

Inmiddels las ik in de besluitenlijst van het college van B&W van 29 juni jl. dat besloten is om 

€ 50.000,— uit te trekken voor “Geluidsonderzoek spoor Overveen”. Ik mag toch hopen dat 

hier goed over nagedacht is en dat dit geen “weggegooid geld” blijkt te zijn. In de eerste 
plaatst maken de nieuwe Sprinters veel minder geluid, wordt er op het traject Haarlem-

Zandvoort niet hard gereden, rijden er minder extra treinen en is met een eenvoudige 



geluidsmeter op de smartphone vast te stellen dat de wettelijke normen niet worden 

overschreden zelfs niet door de oude dubbeldekkers, zoals ook bleek bij de bouw van Park 

Wimbledon. Belangrijker: de gemeente Bloemendaal of de Verkeersregio kan geen 

geluidsschermen plaatsen, want is geen eigenaar van de grond naast het spoor, dus heeft 

het meten van geluid bij het spoor in Overveen alleen zin als de gemeente de garantie heeft 

dat ProRail geluidsschermen plaatst bij overschrijding van de normen. Ik moet dat nog zien. 

“Ons” lijntje Haarlem-Zandvoort lijkt me in dat verband geen prioriteit te hebben, waar er 

nog genoeg trajecten zijn waar 24 uur per dag (vracht-) treinen rijden nog zonder 

geluidsschermen. 

Ten slotte is niet onbelangrijk dat meerdere bewoners langs het spoor (waaronder ik zelf) 

geen schermen willen om vanuit de tuin tegen aan te kijken. En mogelijk worden de mensen 

die dat wel willen nu blij gemaakt met de bekende “dooie mus”. 
Met vriendelijke groeten, 

 


