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Thalys vernieuwt het Wi-Fi-aanbod  
in samenwerking met het Zweedse Icomera 

 
Vandaag draait het allemaal om snelheid en bandbreedte. In het kader van een 

openbare aanbesteding om de Wi-Fi-service te vernieuwen, kiest Thalys voor 

Icomera, de expert in mobiele verbindingen en internetverbindingen. In de loop 

van het laatste trimester van 2015 zal de verbeterde service geïmplementeerd 

worden en tegen het einde van dat jaar beschikbaar zijn in alle 26 treinstellen. De 

uitdaging: meer bandbreedte en een sneller netwerk om te beantwoorden aan 

nieuwe gebruiksmogelijkheden en te anticiperen op steeds hogere eisen van de 

reizigers. Het doel: een snelle Wi-Fi-verbinding aanbieden aan het grootste aantal 

reizigers in de beste omstandigheden. 

 

 
 

Thalys is een pionier in het integreren van nieuwe technologieën op het vlak van transport. In 2005 lanceerde de rode 
hogesnelheidstrein al de eerste tests met Wi-Fi aan boord en sinds 2008 kunnen de reizigers in alle treinstellen gebruik 
maken van een internetverbinding. Tien jaar later werkt Thalys aan een vernieuwing van het aanbod en zal voor deze 
nieuwe uitdaging samenwerken met het Zweedse bedrijf Icomera. 
 

Wi-Fi van de volgende generatie. De oplossing die Icomera biedt, is gebaseerd op de bewezen en gepatenteerde 

SureWAN-technologie. Deze technologie waarborgt een kwalitatief hoogstaande Wi-Fi-beleving. Thalys kiest ervoor te 

investeren in de open toepassing en het connectiviteitsplatform van Icomera om de bakens uit te zetten voor een continue 

verbeteringen van de service in de toekomst. Deze toekomstgerichte oplossing is ontworpen om door de jaren heen een 

aantal bijkomende services te integreren. Thalys wil zo blijvend inspelen op nieuwe innoverende diensten en evoluerende 

behoeften van de reiziger. 

 

"De Wi-Fi in onze treinen is ondertussen bijna tien jaar zeer populair bij de reizigers en wordt nauwgezet gevolgd door 

onze concurrenten en partners. Het is in zekere zin een kenmerk geworden van Thalys, net zoals de kwaliteit van onze 

catering en ons warm onthaal. In 2015 gaan we nog een stap verder. Onze reizigers zijn uitermate mobiel en verbonden 

en verwachten van ons een performante, innoverende en spitstechnologische dienstverlening. De uitdaging voor Thalys 

is om ook morgen de norm te blijven bepalen en zoveel mogelijk reizigers daarvan te laten genieten", aldus Agnès 

Ogier, CEO van Thalys. 
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Commerciële details Op dit moment wordt de Wi-Fi-service aangeboden aan de reizigers in Comfort 1 en aan 

reizigers in Comfort 2 die reizen met de tickets Semi-Flex, BtoB of ThePass. De service is daarnaast verkrijgbaar 

als optie voor de andere reizigers in Comfort 2. In dat geval kost de verbinding €6,50 per uur of €13 voor het 

volledige traject (Brussel-Parijs 1u22, Brussel-Keulen 1u47 en Brussel-Amsterdam 1u49). 

Meer informatie op: https://www.thalys.com/be/nl/diensten/aan-bord/internet-wifi-op-thalys#verbinding  

 

Over Icomera  

Icomera is een technologische onderneming die een sterke groei kent en zich sinds 2001 specialiseert in 

internetverbindingen voor openbare vervoersmiddelen. Zij verbinden reizigers en netwerken om de reis te 

verbeteren en in realtime informatie over de werking te voorzien. Icomera wordt gedreven door een sterke visie: 

het veiliger en efficiënter maken van de maatschappij op een milieubewuste manier om zo een betere 

economische en sociale levenskwaliteit te verzekeren voor de bevolking. Het hoofdkwartier van Icomera ligt in 

Zweden, met filialen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en een wereldwijd netwerk van partners. 

Karl-Johan Holm, voorzitter en CEO van Icomera: "Wij zijn zeer verheugd dat Thalys na een zeer grondige 

selectieprocedure voor ons heeft gekozen om samen te werken aan de Wi-Fi-service van de volgende 

generatie. Onze technologie garandeert de uitstekende kwaliteit van de reiservaring, typerend voor de 

reputatie van Thalys."  

 

 (*) Het Consortium levert een A-tot-Z service die zich volledig aan boord bevindt, waardoor een snelle internetservice 

geleverd kan worden op internationale hogesnelheidstreinen. Overeenkomstig de bepalingen in het "Managed Service"-

contract heeft het Consortium niet alleen een innovatief grensoverschrijdend draadloos net ontworpen, inclusief Wi-Fi-

hotspots aan boord, maar ook alle vereiste technologie geleverd en geïnstalleerd. Het Consortium verzorgt ook de 

uitbating en het onderhoud van de service op het hele Thalys-net. Er werd gekozen om Wi-Fi te combineren met 

satelliet- en UMTS-technologie om over de grenzen heen een continue internetverbinding te verzekeren van de aan 300 

km/u rijdende treinen. De combinatie van deze drie internettechnologieën garandeert een optimale verbinding in alle 

landen met gebruik van de draadloze technologieën die tijdens de reis beschikbaar waren. Zo genieten de reizigers 

sinds 2008 van een garantie op de best mogelijke internetverbinding aan boord van de Thalys-trein door het 

afwisselende gebruik van de beschikbare technologieën. 

 

 
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 1u49. 

Sinds 2011 rijdt Thalys ook naar de drie Duitse 

steden Düsseldorf, Duisburg en Essen en naar 

Brussels Airport. Sinds 12 april 2014 verbindt 

Thalys ook Rijsel met Amsterdam. 

 

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).  

 

Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige 

multiculturele speler die de uitdagingen van het 

internationale treinverkeer aan hoge snelheid kon 

waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt 

zowel op commercieel (Thalys heeft 100 miljoen reizigers vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi 

aan boord en sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het nieuwe treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog 

efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te dienen, zal Thalys tegen 2015 een volwaardig spoorbedrijf 

worden.  

 

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). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport 

kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  

https://www.thalys.com/be/nl/diensten/aan-bord/internet-wifi-op-thalys#verbinding
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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. 

 

Thalys op Twitter:  twitter.com/thalys_nl 
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