
Informatie over traject Utrecht Centraal –  
Amersfoort
Op het traject Utrecht Centraal – Amersfoort is het tijdens de avondspits druk in de trein. Dit vinden 

wij erg vervelend. Graag informeren wij u om welke treinen dit gaat. En in het geval u niet aan 

een vast tijdstip gebonden bent, wat u kunt doen om uw reis prettiger te maken. 

 

Bij een verstoring kan uw trein extra druk zijn. Houd daarom de Reisplanner Xtra app in de 

gaten of stel een melding in.

NS Reizigers - Getoonde informatie is gebaseerd op anonieme OV-chipkaart check-in/check-out informatie en betreft een reguliere werkweek.

Traject IC

Amersfoort - 0:14 uur

Amersfoort - 0:23 uur

Treinen per uur in de spits 
vanaf Utrecht Centraal

Reizigers per doordeweekse dag in avondspits - in de Intercity naar Amersfoort

Reistijd vanaf Utrecht Centraal Reizigers per dag in avondspits - in 
Intercity en Sprinter naar Amersfoort

Vooral de maandag, dinsdag en donder dag zijn drukke  
dagen in de trein. De woensdag en vrijdag zijn vaak rustiger.

Reis u naar Amersfoort? De Sprinter doet er langer over, 
maar biedt een grotere kans op een zitplaats.
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Grote kans op staan!

Kunt u eerder of later? Dan heeft u meer kans op een zitplaats.

Kunt u eerder of later? Dan heeft u meer kans op een zitplaats.



Tips voor een prettige reis

Wanneer is het druk?

Op uw traject rijdt elke 15 minuten een Intercity. Er reizen veel mensen op dit traject. Op de 

eerste pagina ziet u de bezetting van deze treinen tussen 16:36 uur en 18:20 uur op een 

reguliere doordeweekse avond. Wellicht kunt u rustiger reizen als u een trein eerder of  

later neemt.

Wat kunt u doen om rustiger te reizen?

•  Rijdt de trein met meerdere treinstellen? Vaak is dan in het achterste  

deel van de trein nog plaats.

•   Vooral de treinen die na Amersfoort doorrijden naar Leeuwarden/

Groningen/Enschede zijn druk. Moet u naar Amersfoort? Kies dan voor 

de treinen om zes minuten over het hele uur. 

•  Raadpleeg voor vertrek de Reisplanner Xtra app. U ziet de actuele 

vertrektijden en de drukte-indicator van deze trein. Dit wordt 

weergegeven door 1, 2 of 3 poppetjes. Ook kunt u in de Reisplanner 

Xtra app onder ‘Treindetails’ de samenstelling van de trein zien.

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag verder. Meer informatie over drukte in de trein vindt u op ns.nl/drukketreinen

U leest daar meer over de reden van de drukte en wat NS daaraan doet. Of neem contact op met 

NS Klantenservice via telefoonnummer 030 – 751 51 55. We staan dag en nacht voor u klaar.


