
 
 

Week van de mobiliteit 

Met 22% minder CO2-uitstoot is Thalys op de goede 
weg om de doelstelling van -40% tegen 2020 te halen  
 
Ter gelegenheid van de Europese Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) maakt Thalys de balans op wat 
haar CO2-uitstoot betreft.  
 
Kerncijfer: in 2015 bedroeg de koolstofemissie van Thalys 51 243 ton, wat 14 000 ton minder is dan in 2008 
 (-22%). Deze vooruitgang kadert binnen een vooropgestelde uitstootvermindering van 40% tegen 2020, een 
verbintenis die Thalys aangaat in het kader van het programma « Sciences Based Targets ». Thalys vierde 
onlangs haar 20-jarig bestaan en de Europese Week van de Mobiliteit biedt de kans om dit alles in perspectief 
te plaatsen. Thalys stuurt een gedetailleerde brochure - ontdek ze hier - uit naar haar verschillende partners en 
belanghebbenden, in het bijzonder naar haar klanten. Door te kiezen voor Thalys, draagt elke reiziger namelijk 
significant bij tot de vermindering van de milieu-impact van hun trip.  
 
 
#1. Waar staan we vandaag ? 
 
De CO2-uitstoot van Thalys is 
voornamelijk gelinkt aan de 
verbruikte energie door de 
treinstellen, maar ook aan de 
diensten voor de passagiers 
(waaronder de catering), de 
bureaus en communicatie.  
 
In totaal hebben de inspanningen 
van Thalys in de verschillende 
domeinen hun vruchten 
afgeworpen:  de CO2-uitstoot 
daalde met 14.000 ton, wat 
overeenstemt met een uitstoot-
vermindering van 22% tussen 
2008 en 2015. 

  
Gemiddeld stoot men tijdens een reis met Thalys, per persoon, 10 keer minder CO2 uit dan met het vliegtuig en 8 keer 
minder dan met de auto.  Door het auto- en vliegverkeer te vervangen, kan Thalys ervoor zorgen dat er 200 000 
ton CO2 minder per jaar wordt uitgestoten. Dat komt overeen met wat een gemeente van 23.000 inwoners 
jaarlijks uitstoot.  
 

  
#2. Wat zijn de aangewende middelen ? 
 
“Duurzame mobiliteit zit bij Thalys in de genen, maar de klimaatuitdagingen dwingen ons een stap verder te 
gaan en ambitieus te zijn. We hebben twee doelen voor ogen, enerzijds willen we mensen overtuigen dat ze de 
voorkeur geven aan de trein, zonder meer de beste reisoplossing tussen onze verschillende bestemmingen. 
Anderzijds moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen, want onze klanten verwachten doeltreffende 
oplossingen. We kiezen er bewust voor om met de beste experts samen te werken, zodat we zo ver mogelijk 
kunnen gaan. Ambitie vormt immers de basis van ons engagement om het milieu mee te beschermen”, vertelt 
Agnès Ogier, CEO van Thalys.  
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1. Wetenschappelijk ondersteunde ambities 
In 2015 maakte Thalys deel uit van de 10 eerste bedrijven ter wereld die deelnamen aan 
het programma “Science Based Targets”. Thalys streeft de wetenschappelijk 
onderbouwde doelsteling na om emissies met 40% te beperken tegen 2020. Om deze 
uitdaging te doen slagen, heeft Thalys een actieplan opgesteld die alle aspecten van haar 
activiteiten behelst, gaande van de catering aan boord tot de elektriciteit die gebruikt 
wordt voor de tractie van de treinen. 
 

 

2. Meer groene energie 

In 2015 installeerden ENGIE Electrabel en Infrabel samen met de stad Sint-Truiden en 
de Brusselse intercommunale voor elektriciteit het windmolenpark Greensky langs de 
hogesnelheidslijn tussen Brussel en Luik. Het park, dat momenteel zeven windmolens 
telt, voorziet de Thalys-treinen van groene elektriciteit op hun traject naar Duitsland.  

 

3. Duurzame catering   

Thalys is erin geslaagd om sinds 2008 de ecologische voetafdruk van haar catering aan 
boord met de helft te verminderen door te kiezen voor lokale producten, vegetarische 
gerechten en vis met het MSC-keurmerk voor duurzame visvangst.  

Onze klanten reageren enthousiast : vandaag is 50% van de geserveerde maaltijden in 
Comfort 1 vegetarisch, een nooit geziene verwezenlijking die ingaat tegen de 
vooroordelen. 

 

 

4. Een knappe wisselwerking 

De werknemers van Thalys gebruiken 3 keer minder de auto dan de gemiddelde 
Brusselse werknemer om naar het werk te gaan, dit dankzij het openbaar vervoer maar 
ook dankzij de fiets. Thalys moedigt dit verder aan door meerdere keren per jaar een 
fietsreparatiedienst op kantoor te organiseren.  

Studies tonen aan dat er meer CO2 wordt uitgestoten tijdens de verplaatsingen van en 
naar het station dan tijdens de reis met de Thalys zelf. Om deze impact te beperken, geeft 
Thalys de reizigers de mogelijkheid om voor minder vervuilende alternatieven te kiezen 
en worden er in de bar aan boord tickets voor het openbaar vervoer verkocht. 
 

 

5. Oplossingen voor iedereen 

Er bestaan innovatieve voorstellen die erop gericht zijn om een nieuw publiek te 
overtuigen om de auto achterwege te laten. Dankzij de carpool-formule « Tick-Up », 
gelanceerd in 2015 voor jongeren, werden er 5 345 autoritten vermeden in 2015. Met de 
lancering van IZY ontstonden er nieuwe reisoplossingen aan lage prijzen, om iedereen 
ervan te overtuigen om met de trein te rijden.  

 

15 000 : dat is het aantal vermeden autoritten tussen Brussel en Parijs dankzij de IZY-trein 
sinds haar lancering in april 2016. Een positieve balans waarbij het wegverkeer wordt 
verminderd door het aanbod van een goedkoop alternatief.  
 
6. En vernieuwende ideeën…  

Sinds 2010 sponsort Thalys in samenwerking met Les amis de la terre en Infrabel 
bijenkorven en een beschermde boomgaard langs de hogesnelheidslijn richting Luik. De 
honing afkomstig uit deze bijenkorven wordt in een recept gebruikt dat aan boord werd 
geserveerd. 
 

 

7. Om te delen met zoveel mogelijk mensen 

92% van de Thalys-klanten zegt bezorgd tot zeer bezorgd te zijn over de milieu-
uitdagingen en de gevolgen van de opwarming van de aarde. « Hun medewerking is een 
belangrijke hefboom om voortgang te boeken wat betreft het milieudossier. Daarom 
hebben we besloten om onze klanten optimaal te betrekken bij onze inspanningen, aldus 
Agnès Ogier. De brochure die op 18 september uitgedeeld zal worden op onze 
treinen en de video die we online aanbieden zijn beiden startpunten om een goede 
en uitdagende dialoog aan te gaan. »  

* Gegevens uit de  enquête van het « Thalys panel » (1192 respondenten, september 2016). De brochure zal uitgedeeld 
worden op de Thalys- en IZY-treinen op 18 september. Ze is ook online te raadplegen, samen met een video, op 
www.thalys.com/CO2. 

http://www.thalys.com/CO2


 

 

#3. De volgende stappen 

Om de 2020-doelstelling van -40% CO2-uitstoot te behalen, heeft Thalys een ambitieus programma vooropgesteld 
binnen verschillende domeinen. 

Energie van de treinstellen: Stimuleren van eco-driving, treinstellen uitrusten met energiemeters, het verbruik van de 
verlichting, verwarming en airco verminderen, ook in stilstand, het optimaliseren van de bezettingsgraad en de 
elektriciteitsmix koolstofvrij maken in samenwerking met de Thalys-partners. 

Dienstverlening aan de passagiers: Werken met seizoensgroenten en -fruit, bij voorkeur streekproducten gebruiken, 

aanbieden van biologische voedingswaren en vegetarische gerechten en de voorkeur geven aan wit vlees en vis.  

Gebouwen: De ecologische handelingen systematisch laten verlopen, verminderen van afval, de keuze voor een 
groene stroomleverancier.  

Communicatie: digitalisering van informatie en verdere dematerialisatie van vervoersbewijzen.   

 
 
 

Thalys : 1996 – 2016  

Op twintig jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot een sterk 

merk, maar ook tot een Europees symbool. Thalys en zijn 

donkerrode treinstellen laten een levendig Europa zien waar 

Frans, Nederlands, Duits, Engels en vele andere talen elkaar 

kruisen en waar Europeanen van alle uithoeken en reizigers uit de 

hele wereld elkaar ontmoeten. 

Thalys is de enige maatschappij die er als een echte multiculturele 

speler is in geslaagd om sinds 1996 de uitdaging van een 

internationaal hogesnelheidsspoorverbinding te realiseren in en 

tussen vier verschillende landen. Met een trajecttijd van 1h22 om 

tot Brussel te geraken, 3h14 tot Keulen en 3h17 naar Amsterdam 

brengt Thalys de culturen en economieën van 4 Europese landen 

dichterbij.  

Thalys bedient ook drie Duitse steden: Düsseldorf, Duisburg en 

Essen. De nieuwe hogesnelheidslijn naar Dortmund werd in maart 

2016 geopend. Sinds april 2014 maakt Thalys eveneens de 

verbinding tussen Rijsel en Amsterdam. Op 3 april 2016 werd de 

IZY-trein gelanceerd, het nieuwe low-cost alternatief tussen Parijs 

en Brussel. 

 

 

 

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie is 

geworden. Daar staat ook de baseline « Van harte welkom » voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle 

catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, 

ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo 

toegang te krijgen tot een scala van diensten. Deze kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com.  

 

Om een vlotter verloop te verzekeren en de klantenservice en-tevredenheid nog te verbeteren, werd Thalys op 1 april 2015 omgevormd 

tot een volwaardige spoorwegonderneming. 

 

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_nl http://instagram.com/thalys 
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Whyte Corporate Affairs 
Wim Lefebure 
02 738 06 37 
wl@whyte.be  

Thalys 
Eva Mertens, Peter Lybeer, Bérengère Vuathier, Juliana 
Bruno 
02 504 05 98 
pers@thalys.om   
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