
 

 

 

Rotterdam, 13 september. Thalys en KLM kondigen vandaag aan dat ze hun samenwerking, die ze 
aangingen in 2011, verder zullen versterken. Vanaf 29 maart 2020 zal één dagelijkse retourvlucht tussen 
Amsterdam Airport Schiphol en Brussels National Airport (Zaventem) vervangen worden door Thalys-
treinen tussen Amsterdam Schiphol en het station Brussel-Zuid. Zo zullen 13.000 reizigers per jaar de 
trein in plaats van het vliegtuig nemen, goed voor een vermindering van 96% van de CO2-uitstoot door 
het schrappen van deze vlucht. 
 

 
De reservatie van Thalys-tickets wordt uitgevoerd door KLM. 

 
"In 2020 zetten we een belangrijke stap vooruit dankzij het vervangen van een dagelijkse retourvlucht 
door een meer ecologische treinreis. Dit gezamenlijke initiatief brengt ons dichter bij onze ambitie, het 
vergroenen van onze mobiliteit. Iets waar we allemaal aan moeten bijdragen in de 21e eeuw.", aldus 
Bertrand Gosselin, CEO van Thalys. 
 
De milieu-impact van deze samenwerking is significant: een reiziger verbruikt 41 kg CO2 met het 
vliegtuig* in tegenstelling tot 1,6 kg met de trein, voor exact dezelfde reis. Dat is tot 25 keer minder 
CO2-uitstoot op een identiek traject. Met deze nieuwe overeenkomst verwacht Thalys 13.000 extra 
passagiers in 2020. 
 
 
* Bron: ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) 
  



 

 
OVER THALYS 

 

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen  en de economieën van de vier landen waar ze actief is 
dichter bij elkaar. In 2018 mocht Thalys voor het eerst meer dan 7,5 miljoen reizigers vervoeren op één jaar 
tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 u. naar Parijs. 
Thalys onderscheidt zich door haar uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een meertalig onthaal en 
kwaliteitsvolle catering.  
In 2008 al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. Sinds december 2017 biedt Thalys drie 
serviceniveaus aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit Nederland vanaf € 29, “Comfort” biedt een 
eersteklaservaring zonder extra kosten, en “Premium” een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een 
maaltijd die aan  de zetel wordt opgediend. Thalys is sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, 
met SNCF en NMBS als aandeelhouders.  
 

 
   PERSCONTACTEN 

Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend)  
press@thalys.com 
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