
 

 

INTERMODALITEIT: DE UITDAGING VAN DE VERBINDING TUSSEN VLIEGTUIG EN TREIN 

THALYS-VERBINDING TUSSEN DE STATIONS PARIS-NORD EN BRUSSELS AIRPORT VOORTAAN ENKEL 

NOG TIJDENS DE ZOMERPERIODE 

In oktober 2011 lanceerden Thalys en Brussels Airport Company een dagelijkse verbinding (heen en 

terug) tussen het station Paris-Nord en Brussels Airport. De lijn was een antwoord op een 

gemeenschappelijke ambitie: een betere verbinding tussen vliegtuig en trein voor 

langeafstandsreizigers met het oog op een grotere efficiëntie op operationeel, financieel en 

milieugebied. 

Door de verbinding konden meerdere luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines, Jet Airways 

en Hainan Airlines hun aanbod op middellange en lange vluchten uitbreiden. 

Deze samenwerking tussen Thalys, Brussels Airport Company en de verschillende 

luchtvaartmaatschappijen vergde een aanzienlijke investering, waaronder het beheer van bagage in 

de trein, een informatiesysteem over vluchten aan boord in de trein, de integratie van een 

reservatiesysteem voor treintickets in het reservatiesysteem van de luchtvaartmaatschappijen en het 

verkrijgen van vaste treinpaden in harmonie met de vluchturen van de vliegtuigmaatschappijen, … 

Thalys vervoerde vorig jaar ongeveer 40.000 reizigers via deze verbinding.  

Bijna 50% van de reizigers tijdens de zomerperiode 

Twee jaar later tonen de cijfers aan dat bijna 50% van de gebruikers van de verbinding reizen in de 

drie maanden van de zomerperiode. Deze sterke seizoensgebonden activiteit kan op een volledig jaar 

geen financieel evenwicht verzekeren. Daarom hebben Thalys en Brussels Airport Company de 

beslissing genomen om de dienst enkel tijdens de zomerperiode aan te bieden. 

Alle partners herhalen hun wil om oplossingen aan te bieden voor het bevorderen van de 

intermodaliteit. Hierbij wil men verder op zoek gaan naar oplossingen om de frequentie te verhogen, 

om een duurzame en financieel evenwichtige verbinding gedurende het hele jaar aan te bieden en 

om de grote technische en operationele uitdagingen waarmee ze te maken krijgen te verminderen. 

 

De dagelijkse verbinding zal stopgezet worden vanaf 26 oktober 2014. Daarna zal ze opnieuw in 

gebruik worden genomen in de zomer van 2015, tussen 14 juni en 13 september. 

Het veranderde aanbod past binnen de gemeenschappelijke strategie van beide bedrijven rond 

intermodaliteit en de verbinding tussen vliegtuig en trein. Brussels Airport Company wil verder 

inzetten op haar rol als intermodale pool (vliegtuig, trein, TGV, tram, bus, …) voor vliegtuigpassagiers, 

maar ook voor de mensen die werken of wonen in de omgeving van de luchthaven. Ook Thalys is en 

blijft een belangrijke speler op gebied van intermodaliteit en zal in de toekomst blijven inzetten op 

de verbinding tussen vliegtuig en trein samen met de luchthavens in de vier Thalys-landen. 

 

 



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. Vanaf 12 april 2014 zal Thalys 

ook Rijsel met Amsterdam verbinden. 

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.  

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 

 

Over Brussels Airport  

Brussels Airport is met 19.1 miljoen passagiers en 430.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens van 

Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 232 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 78 

luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2013). 

Brussels Airport stelt zich tot doel om de meest Europese, meest efficiënte en meest hartelijke luchthaven van Europa te zijn. 

Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-

Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 

luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 

jobs.  

Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 

consortium van privé-investeerders (75%).  

Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU  

https://twitter.com/thalys_fr
http://www.facebook.com/brusselsairportBRU


Perscontacten  

 

Thalys International 

Patricia Baars 

+ 32 2 504 05 99 

pers@thalys.com   

 

Brussels Airport Company 

Jan Van der Cruysse 

Spokesperson & Media Relations Manager 

+32 2 753 42 25 

cm@brusselsairport.be  

 

Florence Muls  

External Communications Manager 

+32 2 753 43 20 

florence.muls@brusselsairport.be 
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