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‘The
Making of’
RandstadRail

Wie: Sabine Zinsmeister (35)

Opstapplaats

Bestemming

Beroep: Communicatiemedewerker bij NWO,

Wie: Marlene Starke (50)

Opstapplaats

Bestemming

uit Berkel en Rodenrijs en

Berkel Westpolder

Den Haag Centraal

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

uit Rotterdam

Rotterdam Hofplein

Den Haag Centraal

Willemijn (2 1/2 maand)

Beroep:

Onderzoek in Den Haag

“perfecTe Manier
van reizen!”
Sabine: “Vandaag ben ik zeven jaar getrouwd!
Mijn man en ik gaan lunchen in Den Haag om
dat te vieren. Maar ik leg dit traject wel vaker af
hoor; ik werk in Den Haag. De RandstadRail is
voor mij de perfecte manier van reizen. Ik werk
bij het NWO, dat ligt aan de Laan van NOI in Den
Haag en dat is een halte van de RandstadRail. We
rijden er zo langs! Onderweg lees ik een krantje
of maak ik een sudoku. Ik hoef nergens

over te stappen en ben er in een
half uurtje.” De andere drie kinderen van

“alle Dagen feesT!”
“Ik reis sinds een jaar naar mijn werk in Den Haag met RandstadRail. Daarvoor
ging ik met de trein. RandstadRail is voor mij niet eens zozeer sneller maar
wel makkelijker, omdat ik minder hoef over te stappen. En ik vind het fijn dat
er op deze lijn modern materieel wordt ingezet; dat maakt het reizen een stuk
aangenamer. Waarom ik een koffer bij me heb? Ik ben verzorgende en heb 24-uurs
dienst. Ik slaap bij de mensen waar ik voor zorg. Mijn werk kan af en toe best
zwaar zijn, zeker als de mensen waarvoor je zorgt heel ziek zijn. Ik gebruik de rit
terug naar huis dan om een beetje tot rust te komen. Maar het oude stel waar ik
vandaag naar toe ga, daar is het altijd gezellig. Mevrouw is dement, maar haar man
wil haar zoveel mogelijk laten genieten. We gaan vaak naar het strand, wandelen,
lekker lunchen, in het zonnetje zitten. Eigenlijk is het daar alle dagen feest!”

Sabine zijn op school en in de crèche. Maar kleine
Willemijn houdt ze liever nog even bij zich. “Nee,
erg chic gaan we niet eten. Met zo’n kleintje loop
je natuurlijk een schreeuwrisico.”
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Wie: Jan van Sloten (49)

Opstapplaats

Bestemming

Rotterdam Hofplein

Beroep: Leraar klassieke talen

Wie: Wouter van de Kruk (23)

Opstapplaats

Bestemming

Beroep: Student bedrijfskunde aan de

aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam

uit Zoetermeer

Leidschenveen

Rotterdam Hofplein

Erasmus Universiteit te Rotterdam

“onTsTressen?
DaT is nieT noDig!”
Hoewel het nog ruim voor twaalven is, is Jan deze maandagochtend alweer op weg
naar huis. Niet dat zijn werk er op zit: “Ik heb net gesurveilleerd bij proefwerken
en ga nu thuis weer andere proefwerken nakijken. Vijf dagen per week leg
ik dit traject af. Ik woon vlakbij halte Voorburg ’t Loo, dus dat is makkelijk. Dit is
een prettige manier van reizen. Meestal pak ik een van de voorste bankjes, zodat
ik net iets meer beenruimte heb. Ik gebruik de reistijd om een boek of tijdschrift te
lezen. Ontstressen? Niet nodig! Ja, ik werk met pubers en ja, niet iedereen is even
geïnteresseerd in Latijn of Grieks. Maar ze weten dat ze minimaal één van die talen
moeten leren hier, het hoort erbij. Het is goed voor hun algemene ontwikkeling,
cultuurbegrip en uithoudingsvermogen. Bovendien ben ik als leraar streng doch
rechtvaardig!”
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“De club van viJf”

De zomervakantie is begonnen, maar niet voor Wouter. Deze derdejaars
student bedrijfskunde moet eerst nog vier hertentamens afleggen.
“Ik reis drie of vier keer per week van Zoetermeer naar Rotterdam. Het is
makkelijk, snel en gezellig. We reizen vaak met dezelfde club
van vijf. Ik stap als laatste in en ga dan op zoek naar mijn klasgenoten.
Vroeger, toen de RandstadRail er nog niet was, was deze reis een stuk
ingewikkelder. Ik moest een bus, trein en metro pakken om op de universiteit
te komen. Nu ben ik er in een uurtje. Het is daardoor voor mij niet nodig
om op kamers te wonen; ik woon nog lekker thuis bij mijn ouders.” Een
uurtje of twee later komen we Wouter opnieuw tegen, op weg terug naar
huis. “Goed nieuws! Ik had een 7,5 voor mijn eerste hertentamen!”
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