
Jaarlijks brengen 373 miljoen reizigers hun tijd door in treinen 
van de NS. In de toekomstvisie van de NS voor 2025 wordt de 
trein meer dan een vervoermiddel. Reistijd wordt aantrekke-
lijker, en onderdeel van de ‘eigen tijd’. Mecanoo architecten 
en meubelmaker Gispen zijn door de NS gevraagd om deze 
visie vorm te geven. Het resultaat is een flexibele reis- en 
verblijfsomgeving met een modulair interieur, dat een grote 
variëteit aan opstellingen mogelijk maakt en de uiteenlopende 
activiteiten van treinreizigers faciliteert. 

Reistijd is eigen tijd
Elke reiziger en elke reis is uniek. Mecanoo en Gispen hebben  
in samenwerking met de NS de activiteiten van treinreizigers  
in kaart gebracht en gedefinieerd in zes verschillende 
activiteiten zones: van open en sociaal tot besloten en gecon-
centreerd. Een flexibel interieursysteem van twaalf modules 
faciliteren de diversiteit aan activiteiten in elk van de zes 
zones. De modules variëren van de huidige treinopstelling 
tot compleet nieuwe configuraties en elementen. Er ontstaat 
een dynamisch reislandschap met verschillende zit-, ‘stit’- en 

staplekken waar iedere reiziger een plek kan vinden die  
bij hem past afhankelijk van de activiteit, reisduur, grootte  
van het gezelschap, bagage en benodigde faciliteiten.  
Het nieuwe treininterieur is comfortabel, gastvrij en toeganke-
lijk voor iedereen, en faciliteert een breed spectrum aan 
activiteiten. Dit sluit aan bij de ervaring van meubelmaker 
Gispen en architectenbureau Mecanoo in het ontwerpen en 
inrichten van musea, bibliotheken, scholen en kantoren. Vanuit 
deze invalshoek is een innovatief treinconcept ontwikkeld, 
waarmee reizen met de trein een hele nieuwe beleving wordt. 

Duurzame mobiliteit van de toekomst
Met het flexibele interieursysteem van twaalf modules kan 
voor elk type trein een passende combinatie gemaakt worden 
voor een optimale reisomgeving. De elementen zijn volledig 
circulair. De stoffen zijn herbruikbare grondstoffen en de 
modules zijn eenvoudig demontabel en uitwisselbaar.  
De NS-trein kan hierdoor beantwoorden aan de wensen van 
alle reizigers en is voorbereid op een duurzame mobiliteit  
in de toekomst.
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TSI PRM 4.2.2.3.2. Buitendeuren

• Alle buitendeuren moeten in geopende stand een nuttige vrije breedte van 800mm hebben. 
• Op treinen met een ontwerpsnelheid van minder dan 250 km/h moeten rolstoeltoegankelijke deuren die toegang verlenen op gelijke hoogte als 

gedefinieerd in punt 2.3 in geopende stand een nuttige vrije breedte van 1000mm hebben. 
• Alle buitendeuren moeten aan de buitenkant als zodanig gemerkt zijn en contrasteren met de rest van de zijwand van het voertuig. 
• Als zodanig aangeduide buitendeuren voor rolstoelgebruikers moeten zo dicht mogelijk bij de rolstoelplaatsen zijn aangebracht. 
• Buitendeuren voor rolstoelgebruikers moeten als zodanig worden aangegeven met een symbool overeenkomstig aanhangsel N. 
• Binnenin het voertuig moet de plaats van de buitendeuren duidelijk worden aangeduid met een contrasterende vloer.

TSI PRM 4.2.2.3.3. Binnendeuren
• Automatische en halfautomatische deuren moeten voorzien zijn van een beklemmingsbeveiliging. 
• Binnendeuren voor rolstoelgebruikers moeten een nuttige vrije minimumbreedte hebben van 800mm. 
• De kracht die nodig is om een handbediende deur te openen of te sluiten mag niet meer dan 60 N bedragen. 
• Het middelpunt van vanaf het balkon te bedienen deurbedieningsinrichtingen moet zich tussen 800 en 1100mm boven de vloer van het voertuig 

bevinden. 
• Automatische verbindingsdeuren moeten hetzij synchroon openen en sluiten of de tweede deur moet automatisch een naderende persoon 

detecteren en open gaan. 
• Wanneer de deur voor meer dan 75% uit transparant materiaal bestaat, moet deze van duidelijke visuele markeringen zijn voorzien. 
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