
 

 
 
 

Thalys bouwt zijn verbinding Brussel-Keulen-
Düsseldorf-Essen verder uit  

 
 

 
Thalys versterkt zijn aanwezigheid in Duitsland met  meer treinen 
die tot Düsseldorf en Essen gaan, en biedt voortaan  3 
verschillende vertrektijden  vanuit Brussel aan. 

Sinds augustus 2011 doet Thalys de Duitse steden Dü sseldorf, 
Duisburg en Essen aan. Deze drie steden liggen in h artje van het 
Ruhr-gebied, waar Thalys ook al Aken en Keulen aand oet, maar 
zijn minder bekende steden bij heel wat Belgen. Toc h vormen zij 
ideale bestemmingen voor een citytrip in het najaar . Het 
Rijngebied in zijn geheel is de thuis van ongeveer 12 miljoen 
mensen en vormt één van de economische zwaartepunte n van 
Duitsland. 

Inspelend op de vraag van de Belgische reizigers worden vanuit Brussel twee nieuwe vertrektijden aangeboden, 
waardoor het aantal vertrekken stijgt tot drie per dag (op in totaal vijf dagelijkse treinen naar Keulen): 7u23 (aankomst 
10u15), 13u23 (aankomst 16u07) en 19u23 (aankomst 22u16).  
Bij de terugkeer uit Essen vertrekt de ochtendtrein voortaan om 5u40 om aan te komen in Brussel om 8u32.  
De verkoop start vanaf 14 september, voor reizen vanaf 9 december. 

 « Wij blijven werken aan de verdere uitbouw van de ze verbinding. Wij hopen binnenkort nog meer vertre ktijden aan 
te kunnen bieden vanuit Duitsland, zodat Belgische reizigers op één dag heen en terug kunnen met Thaly s, net 
zoals de Duitsers dat al kunnen in de andere richti ng vanuit Essen »,  aldus Franck Gervais, algemeen directeur van 
Thalys. 
 
Korte trips steeds makkelijker 

Vanuit Brussel is deze nieuwe dienstregeling bij uitstek geschikt voor korte trips, met drie vertrekken op vrijdag en 
terugkeer op maandagmorgen. Deze minder bekende bestemmingen zijn ideaal voor citytrips, met voordelige Thalys-
prijzen (vanaf 19 € enkele reis in Comfort 2 en 29 € in Comfort 1). (zie hieronder) 

  
Düsseldorf 

 
Duisburg 

 
                 Essen 

Uurregeling en reistijden  

Brussel ���� Keulen / Essen   Essen  / Keulen ���� Brussel  
Brussel-Zuid 7:23 09:23 13:23 17:23 19:23  Essen  5:40 - - - - 

Luik  8:11 10:11 14:11 18:11 20:11  Duisburg 5:51 - - - - 

Aken  8:36 10:36 14:36 18:36 20:36 
 Düsseldorf 

Luchthaven 
6:02 - - - - 

Keulen  9:15 11:15 15:15 19:15 21:15  Düsseldorf 6:11 - - - - 

Düsseldorf 9:43 - 15:42 - 21:42  Keulen  6:36 08:45 12:44 16:43 18:43 

Düsseldorf 
Luchthaven 

- - - - 21:50 
 

Aken  7:20 09:20 13:20 17:20 19:20 

Duisburg 9:56 - - - 22:00  Luik  7:47 09:47 13:47 17:47 19:47 

Essen  10:15 - 16:07 - 22:16  Brussel-Zuid 8:32 10:32 14:32 18:32 20:32 

Reistijd 
2:52  
(*) 

 
2:44  
(*) 

 
2:53 
(**) 

 
Reistijd 

2:52 
(**) 

    

(*) Nieuwe vertrektijden naar Essen: tickets te koop vanaf 14 september voor reizen vanaf 9 december 2012 
(**) Vertrektijd naar Essen sinds augustus 2011 

Persbericht  
Brussel, 13 september 2012 
BESTEMMINGEN DUITSLAND 



 

 

Essen, een moderne metropool  

Essen is één van de grootste steden van Duitsland. Het is een stad met heel veel industriële activiteiten, maar ook een 
stad met een ander gezicht, waarin cultuur en kunst centraal staan. In 2010 was Essen Culturele hoofdstad van Europa 
mede dankzij zijn ontelbare historische monumenten en architectonische parels, naast uiteraard het rijke industriële 
erfgoed. Niet te missen: de kathedraal met haar schat, een gouden maagd die als de oudste van het Westen beschouwd 
wordt, maar ook de basiliek van Sint-Ludger. De Villa Hügel, de verblijfplaats van de familie Krupp, een Duitse dynastie 
van industriëlen, herbergt een museum dat de geschiedenis van het staalindustrie vertelt. De voormalige steenkoolmijn 
van Zollverein, in december 2011 uitgeroepen tot werelderfgoed van Unesco, is één van de hoogtepunten van het 
internationaal industrieel erfgoed.   
Op het programma voor het najaar van 2012: eindeloos slenteren op de kerstmarkt van Essen, één van de grootste van 
Duitsland (van 22 november tot 23 december), schaatsen op de schaatsbaan naast de steenkoolovens van de Zollverein-
mijn, maar ook op ontdekkingstocht gaan door de stad met zijn duizenden lichtjes naar aanleiding van de Essener 
Lichtwochen, waarin dit jaar Frankrijk centraal staat.   
Meer informatie op www.essen.de   

 

Düsseldorf, stad van cultuur en mode  

Düsseldorf, ook wel « Petit Paris » genoemd, ligt aan de oevers van de Rijn en is de modehoofdstad van Duitsland. Maar 
ook het culturele en artistieke leven kent er een hoge vlucht. Musea, theaters, concertzalen en kunstgalerijen maken van 
deze stad een «trendy» bestemming. Niet te missen zijn het museum van moderne kunst (K20) en dat van de eigentijdse 
kunst (K21), waar de grootste namen van de moderne kunst en talloze kunstenaars uit de 20ste en 21ste eeuw te 
bewonderen zijn.  
Op het programma voor het najaar 2012: (opnieuw) kennismaken met de schilderijen van Paul Klee op de speciale 
tentoonstelling over hem in het K21, 100 x Paul Klee – Paintings and their Stories (29 september 2012 > 13 januari 2013), 
of gaan kijken naar de reuzenfoto’s en het stedelijke werk van Andreas Gursky (waarvan sommige werken nooit eerder in 
het openbaar vertoond) op de tentoonstelling over het werk van de fotograaf van 2005 tot nu, in het Museum Kunstpalast 
(22 september > 13 januari 2013). 
Vanaf het station kan de reiziger, met een directe binnenlandse trein (DB), heel snel naar de internationale luchthaven 
van Düsseldorf, één van de belangrijkste luchthavens van Europa. 

Meer informatie op www.duesseldorf.de en www.kunstsammlung.de 

 

Duisburg, de discretie zelve  

Ondanks dat Duisburg minder bekend is dan zijn twee bruisende buursteden, heeft deze stad talloze culturele 
bezienswaardigheden te bieden.  
Op het programma voor het najaar 2012: het Küppersmühle-museum, dat aangelegd werd in een oude graansilo en een 
oude maalderij, organiseert van 19 oktober 2012 tot 20 januari 2013 een retrospectieve over de schilder Bernard Schutze. 
Het Lehmbruck-museum pakt uit met een voor Europa unieke collectie van internationale beelden uit de 20ste eeuw, met 
niet minder dan 500 werken van meer dan 200 kunstenaars uit de hele wereld. In hetzelfde museum loopt van 16 
november tot 24 februari 2013 een grote tentoonstelling over de expressionistische schilder Otto Mueller.  
Meer informatie op www.duisburg.de 

 



 

 

 

Over Thalys 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel 
Brussel met Parijs verbindt in 1u22, maar ook met 
Keulen en Amsterdam in 1u47 en 1u53. Sinds 29 
augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse 
bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. 
Vanaf 30 oktober 2011 biedt Thalys eveneens een 
dagelijkse verbinding tussen Brussels Airport en 
Paris Nord. 

Thalys is lid van Railteam, een 
samenwerkingsverband tussen de belangrijkste 
Europese hogesnelheidsoperatoren; van de CER 
(Community of European Railway and 
Infrastucture Companies) en de UIC (Union 
Internationale des Chemins de Fer).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van 
het merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van de 
ontvangst en de dienstverlening zijn belangrijkste 
waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 
uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en 
Nokia Siemens Networks) en werden volledig 
gerenoveerd met een nieuw design en verbeterd 
comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de 
zitplaats opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar 
in het barrijtuig.  

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 
www.thalys.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perscontacten 

Thalys International  
Charlotte De Thaye  
Patricia Baars 
02 504 05 69 
pers@thalys.com  

Whyte Corporate Affairs 
Marine Catlin  
Emmelien Werbrouck 
02 738 06 32/33 
mc@whyte.be / ew@whyte.be 

 

 
 


