
 
 

 
 

Brussel, 28 februari 2018 

Eurostar levert sterke prestaties in 2017 
Nieuwe treinverbinding Londen-Amsterdam start op woensdag 4 april  

 
• Omzet 11% hoger dan in 2016 
• Aantal passagiers toegenomen met 3% jaar-op-jaar 
• Sterke groei van het aantal Amerikaanse reizigers 
• De rechtstreekse treinverbinding Londen-Amsterdam start op 4 april 

 
Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland 
verbindt, rapporteert een sterke prestatie in 2017, ondersteund door een toename van het 
zakelijk verkeer en een toename van het aantal reizigers uit de Verenigde Staten. 
 
De omzet steeg met 11% op jaarbasis in 2017 (880 miljoen Britse pond in 2017 t.o.v. 794 
miljoen Britse pond in 2016) en het aantal passagiers steeg met 3% in vergelijking met 2016 
(10,3 miljoen in 2017 t.o.v. 10 miljoen in 2016). Eurostar rapporteert een voorlopige, niet-
geauditeerde bedrijfswinst van 57,6 miljoen Britse pond in 2017.  
 
Het hele jaar door zag Eurostar een toename van het aantal bezoekers uit de Verenigde 
Staten, met een groei van het passagiersvolume met 26% ten opzichte van 2016. Met de 
koninklijke bruiloft in het Verenigd Koninkrijk in mei en Parijs als gastheer voor de Ryder Cup 
in september, lijkt de boost in het aantal reizigers uit de Amerikaanse markt zich in 2018 
door te zetten. 
 
Het aantal zakenreizigers die vorig jaar de Eurostar namen, groeide met 8% in vergelijking 
met 2016. Zakelijke reizigers verkiezen meer en meer hogesnelheidstreinen boven het 
vliegtuig omwille van de snelheid, het gemak en comfort. 
 

Nieuwe verbinding Londen-Amsterdam start op 4 april 
Na een eerste officiële trein van Londen naar Amsterdam vorige week, zijn tickets voor de 
nieuwe route van Eurostar nu beschikbaar. De eerste commerciële dienst vertrekt op 
woensdag 4 april vanuit Londen St Pancras International. Met een reistijd van slechts 3 uur en 
41 minuten van Londen naar Amsterdam en 3 uur van Londen naar Rotterdam, transformeert 
de nieuwe dienstregeling de verbinding tussen deze belangrijke bestemmingen. 
 
Nicolas Petrovic, CEO Eurostar:  
“Vorig jaar zagen we een echte heropleving in de Amerikaanse markt en een mooie groei qua 
zakenreizen. Na een positieve prestatie in 2017 zijn we nu goed geplaatst om ons netwerk 
naar Nederland uit te breiden. Met meer dan vier miljoen passagiers per jaar tussen Londen 
en Amsterdam, is het groeipotentieel voor de nieuwe dienstverlening en de volledige markt 
aanzienlijk.” 
 

   EINDE 
 
Noot aan de redactie  

1. In de beginperiode rijden reizigers rechtstreeks van Londen naar Rotterdam en Amsterdam. 
Op het traject van Amsterdam/Rotterdam naar Londen rijden reizigers eerst naar Brussel-Zuid, 
waar de identiteits- en veiligheidscontroles plaatsvinden.  
 



 
 

De overstap tijdens de reis naar Londen is een tijdelijke maatregel, terwijl de regeringen in het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland een overeenkomst sluiten die het mogelijk maakt om 
identiteitscontroles uit te voeren bij vertrek in Nederland, net als in de andere belangrijke 
Eurostar-bestemmingen. 
 
De regeringen hebben toegezegd om deze overeenkomst tegen eind 2019 in te voeren. 
Eurostar staat in nauw contact met de regeringen over deze kwestie, zodat Eurostar-reizigers 
zo snel mogelijk in beide richtingen van een rechtstreekse reis kunnen genieten. 
 

2. Sinds zijn start in 1994 promoot Eurostar de milieuvoordelen van hogesnelheidstreinen en de 
omschakeling naar duurzame vervoerswijzen voor reizen over korte afstand. Een Eurostar-reis 
van Londen naar Amsterdam stoot 80% minder koolstofdioxide per reiziger uit dan een vlucht, 
waardoor de trein een logische keuze is voor reizen in Europa voor de toekomst.  
 

3. Eurostar-reizigers genieten van een reeks voordelen, waaronder:  
a. comfortabel reizen van stadscentrum tot stadscentrum, met Eurostar-stations in het 

hart van onze bestemmingen 
b. comfort en ruimte in de trein om te werken of te ontspannen, met gratis wifi en een 

entertainmentkanaal in de treinen 
c. snelle en gemakkelijke check-in: reizigers kunnen tot 30 minuten voor het vertrek 

inchecken  
d. een royale hoeveelheid toegestane bagage: elke passagier kan tot twee stuks bagage 

en één stuk handbagage meenemen, zonder gewichtsbeperking 
e. geen wachtrijen voor het afhalen van bagage na aankomst: reizigers nemen 

eenvoudig hun bagage mee in de trein en ook weer uit de trein 
 

4. De Business Premier-reisklasse biedt het hoogste comfort voor zakenreizen: tickets 
omboekbaar en terugbetaalbaar tot het moment van vertrek, een express check-in tot tien 
minuten voor het vertrek, exclusieve toegang tot de businesslounge in de stations en een 
driegangenmaaltijd met bijpassende dranken geserveerd aan de zitplaats in de trein.  
 

 
Verklarende woordenlijst 

• Omzet is de waarde van de tickets geboekt tijdens een specifieke periode. Deze opbrengst wordt 
alleen opgenomen in de resultatenrekening op de datum waarop de passagiers daadwerkelijk 
reizen. 

• Passagiersvolume weerspiegelt het aantal reizigers dat Eurostar vervoerde tijdens een specifieke 
periode. 

 
 
Voor persbeelden en ander -materiaal, bezoek eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com.  
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