
Geef internationale 
treinreizen vleugels 



Inhoud

11
Regionaal grensover-
schrijdend vervoer

15
Makkelijk boeken 
en reizen

19
Duurzaam reizen

6
Capital to capital:  
reizen tot  
700 kilometer

9
De trein voor lange 
afstanden binnen 
europa



Voorjaar 2020. De wereld zoals wij 
die kennen schudt momenteel door 
corona op haar grondvesten. Grenzen 
zijn gesloten, vliegtuigen staan aan 
de grond, het internationale vervoer 

is vrijwel stilgevallen. Spoorvervoerders zetten alles op alles om binnen-
lands en internationaal een basisdienstregeling aan te bieden voor 
noodzakelijke reizen.

Vanaf juni 2020 starten de internationale treinverbindingen weer op: 
Brussel, Parijs, Londen, Berlijn. Dat is belangrijk om de maatschappij en 
de economie weer op gang te brengen. Daarbij moeten we realistisch 
zijn. Het is nog onzeker wat de coronacrisis op de lange termijn zal 
betekenen voor het internationale reizen. Naar verwachting zal het nog 
jaren duren voordat we weer op hetzelfde peil komen als in 2019. Maar 
één ding is wel zeker: keuzes die nu gemaakt worden, zijn van blijvende 
invloed op de wereld na corona. Op onze leefomgeving en mobiliteit, 
op ons milieu en klimaat. We hebben op dit moment een unieke kans 
om het ‘nieuwe normaal’ vorm te geven. Voor de generatie van nu en 
die komen gaan. Hoe?

Ook in de toekomst hebben we alle vormen van mobiliteit nodig. Het is 
duidelijk geworden dat landen in tijden van crisis terugvallen op hun 

nationale vervoerder en dat continuïteit van spoorvervoer van vitaal 
belang is om de samenleving draaiende te houden. Het bedrijfsleven in 
Europa kan deze tijd niet overleven zonder miljardeninjecties vanuit hun 
overheden. Dat gebeurt ook.

Aan deze kapitaalinjecties kunnen concrete afspraken worden gekop-
peld. We zien dat dit gebeurt in ons omringende landen. Afspraken met 
luchthavens, luchtvaartbedrijven, OV-bedrijven. Afspraken die ervoor 
gaan zorgen dat de reizigersstroom duurzaam wordt verlegd van vlieg-
tuig naar trein op afstanden tot circa 700 kilometer. 

Dit is onze kans om een gezamenlijke duurzame mobiliteitssector neer 
te zetten, om investeringen te doen waar duurzaam resultaat te behalen 
is. Dit vraagt durf, visie en gezamenlijkheid. In deze brochure lichten wij 
aan de hand van vijf thema’s graag toe wat er de afgelopen jaren is 
bereikt en welke ambities NS heeft om op korte en middellange termijn 
Nederland beter te verbinden met de landen om ons heen. We hopen 
daar de komende jaren Den Haag en Europa aan onze zijde te vinden, 
zodat voor reizigers in Europa de duurzame trein straks niet alleen een 
aantrekkelijk alternatief is, maar de eerste keus.

Heike Luiten, directeur NS International

”Dit is onze kans om een gezamenlijke  
duurzame mobiliteitssector neer te zetten”
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Inleiding
Reizen met de trein is schoon, comfortabel, gemakkelijk en 
steeds vaker sneller dan vliegen op bestemmingen tot 
ongeveer 700 kilometer. Steeds meer reizigers ontdekken 
dat: in 2019 groeide het aantal verkochte internationale 
treintickets bij NS met 13%. Ook de klantwaardering van 
onze internationale reizigers, gemeten via de zogeheten 
Customer Performance Index (CPI), laat over de afgelopen 
jaren een duidelijk stijgende trend zien.

Tussen 2017 en maart 2020 steeg de klantwaardering voor onze dienst-
verlening met maar liefst 7,1%: inmiddels geeft meer dan driekwart van 
onze reizigers NS International een 7 of hoger voor de dienstverlening. 
Met name de aspecten ‘voorbereiding van de reis thuis’, ‘vriendelijkheid 
van het personeel aan boord en op het station’ en ‘sociale veiligheid 
tijdens de reis’ scoren hoog. In het najaar van 2019 gaf meer dan 90% 
van onze klanten hiervoor een cijfer 7 of hoger.

Maar we beginnen pas. Samen met ProRail en het ministerie van  
Infrastructuur & Waterstaat hebben we ambitieuze plannen voor de 
toekomst. Plannen die we samen vleugels kunnen geven, schouder  
aan schouder en in nauwe samenwerking met onze Europese partners.  
Dit doen we onder de noemer HERMES: Harmonize European Rail: 
Mobility, Economy, Sustainability. 

In deze brochure lichten we aan de hand van vijf thema’s graag toe wat 
er al is bereikt. Verder laten we zien welke ambities NS heeft om op 
korte en middellange termijn Nederland verder aan te sluiten op de 
internationale (hogesnelheids)netwerken van de landen om ons heen. 
Ook werken we hard aan uitbreiding van het aantal direct bereikbare 
bestemmingen, onder andere door aansluiting op het nachttreinennet. 
Daarnaast maken we ons hard voor uitbreiding van de frequenties,  
verbetering van het reiscomfort aan boord en voorzien we de reiziger 
steeds beter van eenduidige en simpele boekingsmogelijkheden en 
actuele reisinformatie.

De huidige coronacrisis heeft grote impact op onze samenleving en 
op de dienstverlening van NS. Op dit moment is het nog onzeker 
wat de (structurele) effecten hiervan zijn voor dit jaar en komende 
jaren. We proberen hiervan een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
en kunnen helaas niet uitsluiten dat dit invloed heeft op de in dit 
document genoemde verbeteringen die NS op de planning heeft 
staan. Uitgangspunt is en blijft om samen met partners het open-
baar vervoer op verantwoorde manier vorm te geven. Zo blijven we 
in beweging en blijft het openbaar vervoer een logische keuze voor 
reizigers.
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Capital to capital: internationaal 
reizen tot 700 kilometer
We willen dat de trein voor kortere internationale reizen 
de logische eerste keuze is, zeker voor afstanden tot circa 
700 kilometer. Dat is beter voor het milieu én goed voor 
onze economie: een optimale internationale bereikbaar-
heid per (hogesnelheids)spoor stimuleert investeringen in 
Nederland en creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor (internationale) bedrijvigheid en handel. Het succes 
van Eurostar en Thalys bewijst dat het kan.

Om de internationale reiziger aantrekkelijke alternatieven te bieden, 
is verregaande samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen, infra-
beheerders, overheden en luchtvaartmaatschappijen noodzakelijk. 
De internationale reiziger vraagt om een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod: aantrekkelijke frequenties, concurrerende reistijden, hoog 
comfort en een attractieve prijsstelling ten opzichte van auto en vlieg-
tuig. Daarnaast zien we bij zowel bedrijven als individuele reizigers een 
explosieve toename in de vraag naar een zo duurzaam mogelijk reis-
alternatief. 

NS International werkt in partnership met Thalys, Eurostar, DB, NMBS 
en sinds kort ook de Oostenrijkse spoorwegen (ÖBB) aan beide zijden 
van de grens aan treinreizen die zijn afgestemd op de wensen van 
de klant.

Onze internationale treinverbindingen

Samen met partners biedt NS de volgende internationale trein-
verbindingen vanuit Nederland (peildatum:januari 2020):
• Parijs, via Antwerpen en Brussel met Thalys: 9x per dag v.v.
• Marne-la-Vallee (Disneyland Parijs) & Airport Charles de 

Gaulle met Thalys: 2x per dag v.v.
• Brussel & Antwerpen met IC Brussel: 16x per dag v.v.
• Brussel & Antwerpen met Thalys: 14x per dag v.v.
• Keulen, Düsseldorf, Frankfurt met ICE: 8x per dag v.v. 

(waarvan 1x door naar Basel)
• Berlijn met IC Berlijn: 7x per dag
• Londen: 3x per dag met overstap in Brussel (de terug-

reis vanuit London is zonder overstap mogelijk). 
NS stond klaar om vanaf 30 april 2020 zonder overstap van 
Amsterdam via Rotterdam naar Londen te rijden. Door de 
coronamaat regelen zijn we genoodzaakt dit uit te stellen.

• NS realiseert meer dan afgesproken: NS rijdt 276 trein-
ritten per dag over de HSL-Zuid, dat is meer dan op grond 
van de concessie. Het aantal rechtstreekse bestemmingen is 
groter dan voorzien bij het aanlegbesluit.

Geef internationale treinreizen vleugels 7



Onze ambities voor betere verbindingen en nieuwe 
bestemmingen
Antwerpen, Brussel, Parijs, London, Keulen, Düsseldorf, Frankfurt en 
Berlijn zijn gewilde bestemmingen voor de reiziger vanuit Nederland.

Maar reizigers willen ook steeds meer en steeds verder met de trein  
kunnen reizen. NS heeft de ambitie om op korte en middellange termijn 
de bestemmingen uit te breiden. De volgende ambities zijn onze 
belangrijkste speerpunten om de trein op afstanden tot 700 kilometer 
het logische alternatief te laten worden voor vliegtuig en auto.

1. Aansluiten op het hogesnelheidsnetwerk van Duitsland
Door in Nederland te versnellen op de route Randstad – Arnhem/
grens heeft de reiziger snel aansluiting op het hogesnelheidsnet-
werk van Duitsland. Dat biedt mogelijkheden voor reizen naar de 
metropoolregio Rhein-Ruhr en verder door naar Berlijn, Frankfurt, 
Bazel en München. Vooral een verbeterde verbinding van de brede 
Randstad met haar Duitse evenknie Rhein-Ruhr is hard nodig. Deze 

metropoolregio, met grote steden als Dortmund, Essen, Duisburg, 
Oberhausen, Düsseldorf en Köln, heeft meer dan 10,5 miljoen 
inwoners. De regio is daarnaast van significant belang voor industrie 
en handel met Nederland. De Nederlandse toerist viert hier graag 
vakantie. De vervoersstromen tussen de brede Randstad en 
Rhein-Ruhr zijn aanzienlijk en bieden groot potentieel voor de inter-
nationale trein ten opzichte van de auto.

Door in Nederland in te zetten op verhoging van capaciteit en snel-
heid komt er meer ruimte op deze drukke as naar Duitsland en 
bestemmingen als Berlijn, Frankfurt, Bazel en München. Hierdoor 
kunnen we de reistijd naar deze bestemmingen verkorten en wordt 
de trein een concurrerend alternatief voor de auto of het vliegtuig. 
Neem Berlijn: door de route over Arnhem – Duisburg naar Berlijn aan 
beide zijden van de grens te optimaliseren, kan de reistijd verkort 
worden naar onder de 5 uur, afhankelijk van de aangepaste infra-
voorzieningen. Dit wordt onderzocht in de ‘bouwsteen internatio-
naal’ in het programma Toekomstbeeld OV 2040.

Aansluiten op het 
hogesnelheidswerk 

van Duitsland

Meer treinen  
tussen Londen en 
Amsterdam v.v.

Nieuwe bestemmingen 
in (Noord-)Duitsland

Nieuwe bestemmingen 
en capaciteitsuitbrei-

ding van Thalys

Comfortabel en sneller 
naar België

Bestemmingen in 
Noord-Europa

7 ambities

Tijdwinst naar Berlijn
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2. Tijdwinst naar Berlijn
De IC Berlijn blijft op de huidige route via Hengelo onverminderd 
belangrijk. Vanaf 2024 gaat er 30 minuten reistijd af. De tijdwinst 
op de huidige route kan gerealiseerd worden na een aantal infra-
structurele aanpassingen, een landelijk herontwerp van de dienst-
regeling in Duitsland in 2024 en door de komst van de nieuwe en 
snellere treinen die door Deutsche Bahn zijn besteld. Het wisselen 
van treinlocomotieven aan de grens behoort dan tot het verleden. 
Aan deze versnelling en verbetering werken ProRail, DB,  
het ministerie van I&W en NS nauw samen.

3. Nieuwe bestemmingen in (Noord-)Duitsland
Naast versnellen naar Duitsland kijken we naar nieuwe bestemmin-
gen binnen Duitsland. Noordwest-Duitsland, inclusief Hamburg 
zodra de infrastructuur het toelaat, staat hoog op ons wensenlijstje.

4. Bestemmingen in Noord-Europa
Als de Fehrmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken gereali-
seerd wordt, willen we graag met DB kijken hoe we verdere bestem-
mingen in noordelijk Europa (bijvoorbeeld Kopenhagen) binnen het 
bereik van de Nederlandse reiziger kunnen brengen.

5. Meer treinen tussen Londen en Amsterdam v.v.
Tussen London en Amsterdam rijden nu al drie directe Eurostart-
reinen per dag, waarbij een overstap in Brussel niet nodig is. Deze 
succesvolle directe verbinding willen we samen met Eurostar in 2020 
ook in de tegenrichting, van Amsterdam naar London, realiseren. 
Het succes bewijst dat een directe Eurostarverbinding een echt alter-
natief voor het vliegtuig vormt: de totale reistijd tussen hartje 

Amsterdam en het stadscentrum van London bedraagt dan slechts 
vier uur. Om dit alternatief nog aantrekkelijker te maken, werken NS 
en Eurostar aan de uitbreiding van het aantal frequenties. Dit jaar 
introduceren we de vierde dagelijkse rit en voor de middellange 
termijn ambiëren we zes keer per dag per richting. Vanwege de 
corona-ontwikkelingen moeten we daarbij wel een voorbehoud 
maken.

6. Comfortabel en sneller naar België
Ook voor België hebben we verbeteringen in petto. NS heeft nieuwe 
comfortabele treinen van Alstom (Intercity Nieuwe Generatie) 
besteld, die naar verwachting vanaf 2024 operationeel zijn voor 
België. Zo willen we niet alleen comfortabeler maar ook sneller 
internationaal reizen van en naar België aanbieden. Samen met onze 
partner NMBS onderzoeken we de mogelijkheden voor een kortere 
reistijd tussen Amsterdam en Brussel.

7. Nieuwe bestemmingen en capaciteitsuitbreiding van 
Thalys
Net zoals we de reiziger graag snel willen aansluiten op het hoge-
snelheidsnetwerk van Duitsland willen we dat ook doen voor 
Frankrijk. Samen met Thalys zorgen we nu al voor een hoog-
frequente snelle verbinding naar Parijs en ook met de verbinding 
naar Marne-la-Vallee via luchthaven Charles de Gaulle kun je  
snel verder Frankrijk in met de TGV. Met Thalys onderzoeken we 
continu de toegevoegde waarde van nieuwe bestemmingen aan  
het netwerk, zoals Bordeaux. Belangrijker nog is hoe we de stoel-
capaciteit naar de huidige bestemmingen kunnen uitbreiden op  
de momenten dat de markt hierom vraagt.
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Wat is er nodig om onze ambities  
te verwezenlijken?

Infrastructuur aanpassen
Het verhogen van de maximale snelheid op de route 

Utrecht-Arnhem/grens naar 200 km/u, samen met spoor-
verdubbeling.

1

Ruimte voor een internationaal 
treinstation 

Een treinstation met allure in Amsterdam, vanaf waar de 
reiziger moeiteloos naar het oosten en zuiden kan reizen.

2

Kaartverkoop toegankelijker maken
Het moet voor verkopende partijen makkelijker worden om 
alle beschikbare soorten treintickets te verkopen en de klant 

het meest aantrekkelijke tarief te bieden. Voor zowel de 
spoorwegondernemingen als de Europese Unie is een sterke 
rol weggelegd om tot een Europees breed systeem te komen. 
NS International zet alles op alles om ervoor te zorgen dat alle 
bestemmingen binnen 700 kilometer te boeken zijn op haar 

website en om partnervervoerders en overheden in het 
buitenland te verleiden hieraan mee te werken.

3

Eén interoperabel Europees spoornetwerk
Het is belangrijk om toe te werken naar een interoperabel 

Europees spoornetwerk, waarbij de grenzen ook op technisch 
gebied verdwenen zijn. Denk aan het terugbrengen van het 
aantal verschillende veiligheidssystemen en bovenleidings-

spanningen. Daardoor kunnen het aantal complexe interfaces 
tussen mens, materieel en infrastructuur en de kosten 

significant worden gereduceerd.

4

Geef internationale treinreizen vleugels 10



Level playing field ten opzichte  
van auto en vliegtuig

De btw in de EU op internationale treinkaartjes en op energie 
moet gelijk worden getrokken tussen de lidstaten en in lijn 
liggen met de btw op bijvoorbeeld vliegtickets en kerosine. 
Ook als de infraheffing voor internationale treinen omlaag 

gaat en deze tussen lidstaten niet significant verschilt, komt er 
een eerlijker speelveld met de auto en het vliegtuig. Dat gaat 
reizigers helpen om de internationale trein de eerste keus te 
laten zijn op afstanden tot 700 kilometer. De combinatie van 

maatregelen maakt hierbij het verschil.

5

Blijven bouwen aan een duurzaam inter nationaal 
alternatief vraagt om afspraken in concessie

In de afgelopen decennia hebben we grote verbeteringen door-
gevoerd die Nederland ten goede komen. Kijk naar de versnelling 
van Thalys via de HSL-Zuid of de introductie van Eurostar in Neder-

land. Het stijgend aantal internationale reizigers bewijst dat de 
inspanningen gewaardeerd worden, zowel op de korte als de langere 

termijn. Daarom willen we blijven we bouwen aan een duurzaam 
internationaal alternatief. Omdat de vraag er is, de reiziger het wil en 
het in het belang is van de economische en maatschappelijke positie 

van Nederland. Doordat we een sterke speler zijn in Nederland 
kunnen we ook een sterke speler zijn in Europa.

Daarmee leveren we een bijdrage aan de stevige ambities van 
Nederland op het gebied van internationaal spoorvervoer, duurzaam-
heid en werkgelegenheid. Om dat te kunnen blijven doen, is het van 
belang dat er in de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet afspraken 

worden gemaakt over internationale verbindingen. Daarmee  
ontstaat voor de BV Nederland zekerheid over de aan te bieden  

verbindingen en frequenties en kan NS haar rol als stevige partner 
voor internationale partijen blijven vervullen.

6
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De trein voor lange afstanden 
binnen Europa
Ook voor de langere afstanden kan de internationale trein 
een rol van betekenis spelen. NS wil de reiziger een reële 
keuze voor het vliegtuig bieden en ziet kansen voor betere 
aansluitingen, eenvoudiger boeken en lagere tarieven voor 
doorgaande reizigers. Met de beoogde terugkeer van de 
nachttrein in Nederland komt bovendien een heel nieuw 
palet aan directe bestemmingen binnen bereik.

Opvallend genoeg behoorden afgelopen jaar bestemmingen als  
Bordeaux, Milaan en Barcelona tot grote groeiers in verkochte trein-
tickets. In absolute aantallen blijft het met enkele tienduizenden trein-
reizigers per jaar misschien bescheiden, toch is de groei indrukwekkend.

Corridors zonder knelpunten
NS wil de belangrijkste Europese bestemmingen vanuit Nederland  
makkelijk en aantrekkelijk per trein bereikbaar maken. In Europa is NS 
pleitbezorger van internationale passagierstreinencorridors, vergelijk-
baar met het TEN-T-netwerk, zodat grensoverschrijdende knelpunten 
worden weggenomen. Voor Nederland, aan het noordwestelijke uit-
einde van het Europese spoornetwerk, is een snelle aansluiting op de 
HSL-netwerken in Frankrijk en Duitsland cruciaal.

NS werpt zich daarnaast op als voortrekker in de internationale samen-
werking tussen Europese treinbedrijven. Samen met Railteam, het  
Europese samenwerkingsverband van treinbedrijven, is NS altijd op  
zoek naar mogelijkheden om dienstregelingen te optimaliseren en  
ticketprijzen over langere afstanden concurrerender te maken.

Uitbreiding van nachttreinen
Aansluiting op het Europese nachttreinnetwerk is prioriteit voor NS. 
Samen met het Oostenrijkse ÖBB sluiten we vanaf december 2020 
Nederland hier weer op aan. Dagelijks vertrekt er na de avondspits 
vanaf Amsterdam via Utrecht en Arnhem een slaaptrein die je uitgerust 
en op tijd voor het ontbijt in München, Innsbruck of Wenen brengt. 
Wat ons betreft blijft het daar niet bij. Bij succes wil NS ook andere 
bestemmingen onderzoeken. Een optie is Zürich: een belangrijke  
vliegbestemming vanaf Schiphol. Ook Kopenhagen en andere bestem-
mingen in noordelijk of centraal Europa, zoals Warschau en Praag, 
hebben potentie. Met ÖBB, de nachttreinspecialist van Europa, heeft NS 
een ambitieuze partner gevonden om de aansluiting van Nederland op 
het nachttreinnetwerk vorm te geven.
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In 3 stappen naar meer treinen over 
lange afstanden in Europa
• Optimalisatie van dienstregelingen onderzoeken
• Start met nachttrein München, Innsbruck, Wenen
• Bij succes: andere bestemmingen nachttrein onderzoeken
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Regionaal grensoverschrijdend 
vervoer
In de Duits-Nederlandse en Belgisch-Nederlandse grens-
streek zijn de sociaaleconomische activiteiten grotendeels 
met elkaar vervlochten. Inwoners winkelen, werken en 
recreëren met het grootste gemak aan beide zijden van de 
grens. Goed regionaal grensoverschrijdend vervoer en 
goede aansluitingen op de binnenlandse spoornetwerken 
zijn voor NS daarom een speerpunt.

NS heeft een concessie voor het hoofdrailnet. Afgelopen jaren zijn onze 
prestaties hier fors verbeterd en zijn we op veel trajecten meer en vaker 
treinen gaan rijden. Reizigers erkennen en waarderen dat. Regionale 
grensoverschrijdende verbindingen kregen hierdoor echter niet altijd de 
prioriteit die ze verdienden. We hebben de afspraken uit onze concessie 
gerealiseerd, maar de inspanningen om verbeteringen te realiseren 
leidden niet altijd tot het gewenste resultaat. Daarom is het van belang 
dat we meer dan voorheen aandacht hebben voor de reizigers in de 
grensstreek. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Alleen door met 
overheden en partners aan beide zijden van de grens samen te werken, 
kunnen we het regionaal grensoverschrijdend vervoer verbeteren.

Nieuwe regionale verbindingen realiseren 
vraagt om samenwerking
Het realiseren van nieuwe, grensoverschrijdende verbindingen 
vergt samenwerking van diverse partijen. Het begint allemaal 
met de vraag: hoeveel reizigers gaan gebruik maken van de 
nieuwe verbinding? En is er een bestaand netwerk of moet er 
nieuw spoor aangelegd worden? Vervolgens speelt de samen-
hang tussen de binnenlandse dienstregeling en de (nieuwe) 
grensoverschrijdende verbinding altijd mee, zeker in Nederland 
waar het spoor intensief gebruikt wordt en we moeten kijken 
naar de samenhang tussen binnenlandse en internationale 
treinen. Landelijke, regionale en lokale overheden en volks-
vertegenwoordigers aan beide zijden van de grens moeten de 
handen ineenslaan en zorgen voor een stabiel financierings
klimaat: regionale grensoverschrijdende verbindingen zullen 
meer geld kosten dan ze opleveren. De vervoerder moet 
zorgen voor treinen die aan beide zijden van de grens kunnen 
rijden (‘multicourant’ materieel) en de netwerkbeheerders voor 
up-to-date infrastructuur.
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NS kijkt breder naar financiële haalbaarheid en waarde 
voor reiziger en regio
NS kijkt kritisch naar haar eigen rol van de afgelopen jaren. In het  
verleden zagen we vaker obstakels voor regionale grensoverschrijdende 
verbindingen dan kansen. De belangen van binnenlandse en grens-
overschrijdende reizigers lopen namelijk niet altijd parallel. Nu verleggen 
we onze koers en zetten ons in voor verbeteringen in de grensstreken. 
Elk nieuw idee voor een nieuwe verbinding begint met een studie van 
NS, die we ook zelf betalen. We kijken daarbij verder en breder dan 
voorheen. Niet alleen de financiële haalbaarheid is van belang, maar 
juist de combinatie van de financiële haalbaarheid, de maatschappelijke 
waarde voor de reiziger en de strategische waarde voor de regio, het 
ministerie van IenW en NS (zie ook kader op pagina 15). Door een 
studie altijd in deze driehoek te bekijken, kunnen we gezamenlijk veel 
meer betekenen voor de regio in de toekomst.

NS investeert in treinen en stations
NS houdt bij de aankoop van nieuwe treinen rekening met de mogelijk-
heid dat we deze ook grensoverschrijdend kunnen inzetten. Bijvoor-
beeld de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), door NS besteld bij Alstom, 
komt ook in een versie die geschikt is om in België te rijden. Deze 
nieuwmaterieelstrategie biedt NS meer flexibiliteit om in te gaan op de 
vraag vanuit de grensregio’s. NS investeert daarnaast in voorzieningen 
op diverse stations in de grensregio’s, zoals aanwezigheid van toegan-
kelijke toiletten, watertappunten, winkels en andere voorzieningen.

Verbeteringen onderzoeken samen met partners
NS studeert momenteel op de mogelijkheid om Aken via Heerlen recht-
streeks met de Randstad te verbinden. Dat doen we in nauw overleg 
met stakeholders, zodat ook recht wordt gedaan aan de ambities van 
bijvoorbeeld de provincies Limburg en Noord-Brabant, het ministerie van 
IenW en ook ProRail. NS blijft zich inspannen om daarbij ook de reis van 
binnenlandse reizigers te verbeteren. Aan de oostgrens bekijkt NS de 
verbinding Groningen – Bremen, Zwolle – Enschede – Münster en een 
Intercityverbinding van Aken naar Eindhoven en de Randstad. Om deze 
verbindingen tot een succes te maken, denkt NS mee met regionale 
partners aan beide zijden van de grens. Aan de zuidgrens onderzoekt 
NS of de Intercity Brussel de twee verschillende typen reizigers die deze 
trein gebruiken beter kan bedienen met een gedifferentieerd aanbod: 
een snelle Intercity met weinig tussenstops voor reizigers tussen de 
grote steden en een regionale trein met meer tussenstops voor een  
optimale bediening van reizigers in de grensregio. Ook kijken we samen 
met regionale en landelijke partners scherp naar de verbindingen 
Antwerpen – Roosendaal en Maastricht – Luik. Hier willen we de 
frequentie verhogen en reistijd verlagen, al is er nog een groot aantal 
uitdagingen. Zo moeten alle betrokkenen hieraan bijdragen en blijft de 
financiering een aandachtspunt. Ook hier spant NS zich in om tijdens 
haar onderzoek rekening te houden met alle afhankelijkheden en 
betrokken partijen.
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NS onderzoekt verbeteringen op de 
volgende verbindingen:
• Snelle Intercity én regionale trein naar Brussel
• Antwerpen – Roosendaal
• Maastricht – Luik

NS kijkt naar nieuwe verbindingen:
• Aken – Heerlen – Randstad
• Zwolle – Enschede – Münster
• Groningen – Bremen
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Makkelijk boeken en reizen
Naast een ruim aanbod aan bestemmingen én een  
comfortabele, snelle treinreis zijn het boekingsgemak en 
betrouwbare reisinformatie doorslaggevend bij de keuze 
voor de trein. De reisplanner biedt reizigers de mogelijk-
heid om alle reizen te plannen. Als reizigers vervolgens via 
één platform alle gewenste treinreizen kunnen boeken en 
daarbij verzekerd zijn van de meest concurrerende prijs, 
zullen ze sneller voor de trein kiezen. Dat is nu nog niet 
altijd het geval.

NS heeft daarom als doel al het, voor de Nederlandse reiziger, relevante 
treinaanbod overzichtelijk aan te bieden en te verkopen tegen de beste 
prijs. De afgelopen jaren hebben we grote voortgang geboekt met het 
aanbieden en digitaal verkopen van vrijwel alle bestemmingen tot 
700 kilometer. Dat zijn er inmiddels meer dan 3.000. NS geeft het 
aanbod weer en verkoopt tickets zonder opslag, ongeacht bestemming. 
NS spoort ook andere Europese vervoerders aan om hier werk van te 
maken. Dat doen we in diverse samenwerkingsverbanden, zoals de 
TSGA (gericht op uniforme digitalisering binnen personenvervoer per 
trein), Railteam, de CER (Community of European Railways and Infra-
structure Companies) en de UIC (International Union of Railways).

Boekingstermijn verruimen
Daarnaast nemen NS en ProRail dit jaar het initiatief om samen met hun 
Europese spoorpartners de mogelijkheden voor het verruimen van de 
boekingstermijn van internationale treintickets te onderzoeken. NS wil 
treintickets – net als vliegtickets – een jaar van tevoren beschikbaar 
maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat geplande onderhoudswerk-
zaamheden eerder worden vastgelegd en afgestemd aan beide zijden 
van de grens.

Reisinformatie verbeteren
Actuele reisinformatie is cruciaal. Zowel voorafgaand aan je reis en 
terwijl je boekt, als wanneer je vertrekt en onderweg. NS staat altijd 
klaar voor de treinreiziger met vragen, 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week, in het Nederlands. NS biedt een volledige service die begint bij 
het boeken van je ticket, maar de reiziger ook onderweg en na de reis 
voorziet van relevante reisinformatie. Dat kan via telefoon, social media, 
email en chat en uiteraard ook persoonlijk bij onze medewerkers op het 
station en in de trein.
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Onze ambitie is om hierin nog een stap verder te gaan en ervoor te 
zorgen dat klanten op relevante momenten proactief geïnformeerd 
worden over mogelijke wijzigingen. Ook zetten we in op verbetering 
van de reisinformatie naar bestemmingen net over de grens die met 
één overstap te bereiken zijn. Hiertoe starten we op korte termijn een 
pilot waarbij we reizigers actief bevragen of de reisinformatie aan hun 
verwachtingen voldoet.

5x makkelijker boeken en reizen door:
• aanbieden en digitaal verkopen van vrijwel alle  

bestemmingen
• aanbod en verkoop tickets zonder opslag
• treintickets een jaar vooraf te boeken
• reisinfo voor je reis terwijl je boekt, bij vertrek en onderweg
• reisinfo over bestemmingen net over de grens
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Duurzaam reizen
Als vervanger van auto en vliegtuig levert de trein een 
onmisbare bijdrage aan de noodzakelijke reductie van 
CO2-uitstoot. NS is zich zeer bewust van haar rol als duur-
zame koploper. Al sinds 2017 rijden onze binnenlandse 
treinen op 100% windstroom en ons eigen energieverbruik 
is de afgelopen 15 jaar met ongeveer een derde terug-
gebracht.

Ook partners van NS zijn hiermee bezig. Zo rijden de langeafstands-
treinen in Duitsland, waaronder de internationale treinen, volledig op 
groene energie. Een internationale treinreis bespaart nu zo’n 80% 
CO2-uitstoot ten opzichte van dezelfde reis per vliegtuig. NS wil verder 
gaan dan groene energie alleen. Al over tien jaar willen we volledig  
circulair en fossielvrij ondernemen. NS wil de duurzaamste aanbieder 
van mobiliteit zijn en blijven, ook ten opzichte van de elektrische auto.

Green Deal van EU: cruciale rol voor het spoor
Met de publicatie van de Europese Green Deal heeft de Europese  
Commissie een ambitieuze strategie gepresenteerd om Europa tegen 
2050 klimaatneutraal te maken. NS verwelkomt de Europese Green 
Deal. We zijn van mening dat de spoorwegsector een cruciale rol kan 
spelen in het realiseren van de gestelde doelstellingen en de  
CO2voetafdruk van de vervoerssector significant kan verminderen.
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De verduurzaming van de vervoerssector vraagt om een overstap naar 
schone modaliteiten zoals de trein, nu al de duurzaamste gemotori-
seerde vervoerswijze. De bijdrage die de Europese spoorwegsector 
levert aan de totale energieconsumptie is slechts 1,7%, terwijl de spoor-
wegsector 17,4% van alle goederen en 7,6% van alle reizigers vervoert. 
Wij zetten ons volledig in om bij te dragen aan een duurzame vervoers-
sector. Zo is NS een internationale koploper met treinen die voor 100% 
op windenergie rijden.

Binnen de Europese Green Deal is het spoor een van de kansen, waarbij 
de focus vooral ligt op het goederenvervoer. Zowel vanuit het Neder-
landse kabinet als vanuit NS is bij eurocommissaris Frans Timmermans 
aandacht gevraagd voor het personenvervoer per spoor. Binnen de CER 
zet Nederland zich in om het personenvervoer per spoor hoog op de 
agenda te krijgen binnen de Europese Commissie en het een van de 
belangrijkste onderwerpen te laten zijn binnen Year of the Rail in 2021.

NS, KLM en Schiphol: trein voor korte afstand
NS werkt samen met onder meer het ministerie van IenW, KLM en 
Schiphol aan een ambitieuze agenda om de keuze voor de inter-
nationale trein op de middellange afstand (tot 700 kilometer) te bevor-
deren. Door het internationale trein- en vliegverkeer voor personen nog 
beter op elkaar te laten aansluiten en stappen te zetten naar één inte-
graal mobiliteitssysteem, ontstaat voor alle partijen meer ruimte voor 
duurzame groei. Met deze agenda zetten de partijen in op maatregelen 
om de internationale trein als alternatief voor en in aanvulling op het 
vliegtuig te versterken. Dit doen NS en partners om te beginnen voor 
zes bestemmingen: Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en 
Berlijn. Concreet werken de partijen onder meer aan een betere 

overstap tussen trein en vliegtuig door versnelde bagageafhandeling en 
incheck. Ook werken we aan betere aansluiting van internationale 
treinen op waves van Europese en intercontinentale vluchten.

CO2-uitstoot halveren samen met 50 grote werkgevers
NS is een van de initiators van Anders Reizen: een coalitie van ruim 
50 grote werkgevers (zoals ABN Amro, Philips, KPN, Havenbedrijf  
Rotterdam) met als doel de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren 
in 2030. Zo hebben de deelnemers afgesproken om alleen nog te 
vliegen op afstanden boven de 700 kilometer. De ambitie en doelen 
van Anders Reizen zijn in 2019 opgenomen in het nationale Klimaat-
akkoord.

NS stimuleert duurzaam reizen
• Binnenlandse treinen op 100% windstroom
• Eigen energieverbruik met een derde verminderd
• Agendering bij de CER richting Europese Commissie:  

inzet voor opname van internationaal personenvervoer in  
de Europese Green Deal

• Samenwerking met IenW, KLM en Schiphol
• Initiator Anders Reizen
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