
 

  
  
  
Brussel, 14 november 2019  
   

Eurostar viert 25ste verjaardag met nieuwe duurzame initiatieven  
   

 Nieuwe initiatieven die voortbouwen op het ‘Groene Reis’-milieuprogramma  
 Eerste plasticvrije trein ter gelegenheid van de 25e verjaardag  
 Engagement tot het planten van 'een boom voor elke trein'  

  

 
  
Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa verbindt, 
benadrukt sinds zijn oprichting de milieuvoordelen van de hogesnelheidstrein en heeft de overstap 
naar duurzame manieren van transport altijd aangemoedigd. Met zijn milieuprogramma ‘Groene Reis’, 
dat al in 2007 werd opgezet, heeft Eurostar zijn koolstofvoetafdruk met meer dan 40%1 verminderd. 
Eurostar viert vandaag zijn 25-jarig bestaan met ambitieuze nieuwe engagementen die zijn positie als 
de meest duurzame keuze voor korteafstandsreizen in Europa verder versterken.  
  
In de afgelopen 25 jaar heeft Eurostar meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd. Met elke Eurostar-
reis die tot 90%2 minder broeikasgassen uitstoot dan een vergelijkbare vlucht, zijn de milieuvoordelen 
van de hogesnelheidstrein aanzienlijk.  

  
Plasticvrije trein  

  
Als teken van Eurostar’s engagement voor milieuvriendelijk reizen rijdt vandaag de allereerste 
plasticvrije Eurostar-trein tussen Londen en Parijs. Deze trein, waaruit alle single-use plastics zijn 
verwijderd, bevestigt de ambitie van Eurostar naar een milieuvriendelijke ervaring tijdens de reis.  



  
De trein die om 10.24 u. vertrekt van Londen naar Parijs en om 16.13 u. van Parijs naar 
Londen, is voorzien van nieuw houten bestek, recyclebare blikjes water, glazen wijnflessen, 
koffiebekers op basis van papier en milieuvriendelijke verpakkingen voor al het voedsel dat 
aan klanten wordt geserveerd. In het barrijtuig biedt Benugo een nieuw assortiment aan, met onder 
meer salades, broodjes en snacks die voortaan beschikbaar zullen zijn in de Eurostar-treinen.  

  
Derde ster van de Sustainable Restaurant Association  

  
Als erkenning voor zijn engagement om duurzaam en verantwoord voedsel in de trein te serveren, 
heeft Eurostar nu de hoogste waardering van drie sterren gekregen van de 
Britse Sustainable Restaurant Association (SRA). Eurostar had sinds 2012 al een tweesterrenrating. 
De driesterren-accreditatie van de SRA vereist een zeer hoge standaard van duurzaamheid met 
ingrediënten die seizoensgebonden, fairtrade of biologisch zijn, niet vervoerd via de lucht en 
afkomstig van landbouwers met hoge milieu- en welzijnsnormen.  
  

Een boom geplant voor elke trein  
  
Om zijn engagement voor het milieu verder te versterken en consumenten aan te moedigen om voor 
de trein te kiezen boven het vliegtuig, heeft Eurostar zich ertoe verbonden om vanaf 1 januari 2020 
een boom te planten voor elke Eurostar-trein die in de dienstregeling is opgenomen. In samenwerking 
met de Woodland Trust, ReforestAction en Trees for All worden er jaarlijks 20.000 nieuwe bomen 
geplant in bossen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland.  
  
Vanaf begin volgend jaar kunnen passagiers die met Eurostar reizen, de herbebossing van bossen in 
Europa actief ondersteunen door te kiezen voor de hogesnelheidstrein.  
  
Mike Cooper, CEO Eurostar, zegt hierover: "De afgelopen vijfentwintig jaar hebben we het voortouw 
genomen in reizen per hogesnelheidstrein over het Kanaal en hebben we een revolutie 
teweeggebracht in de verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa. We 
hebben altijd een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu gehad, maar nu de vraag naar 
duurzaam reizen steeds crucialer wordt, geloven we dat we de lat nog hoger kunnen leggen. Met onze 
milieuambities en ons boomplantprogramma bieden we een aantrekkelijk en milieuvriendelijk 
alternatief voor de luchtvaartmaatschappijen."  
  
Raymond Blanc, Culinair directeur Eurostar Business Premier, zegt: "Werken met Eurostar toont aan 
dat goed voedsel duurzaam geproduceerd kan worden, zelfs met de uitdagingen die het serveren van 
voedsel tijdens het reizen op hoge snelheid met zich meebrengt. De nieuwe driesterrenrating van 
de Sustainable Restaurant Association is een schitterende erkenning voor de inspanningen die 
Eurostar doet om ervoor te zorgen dat klanten kunnen genieten van heerlijk eten met respect voor het 
milieu."  
  
Stéphane Hallaire, CEO Reforest'Action: "Bossen zijn een plaats van welzijn, een reserve aan 
biodiversiteit en een formidabele koolstofput. De missie van Reforest'Action is het herstel van 
aangetaste bossen en het creëren van nieuwe en gediversifieerde bossen. We hebben ervoor gekozen 
dit te doen met bedrijven die deel uitmaken van een positieve benadering van het milieu en Eurostar 
is daar duidelijk één van. Daarom zijn wij bijzonder blij dat wij met hen kunnen samenwerken.”  
  

-EINDE-  
  

  



1 43% vermindering in Eurostar-locaties en kantoren in het Verenigd Koninkrijk, geverifieerd door CEMARS-
certificering volgens ISO 14064-1:2006 (tCO2e/duizend passagiers).  
  
2 Berekeningen uitgevoerd voor Eurostar door Paul Watkiss Associates in 2017, gebaseerd op de DEFRA-
methodologie.  
  
Voor media- en beeldmateriaal: eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com.  
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Over Eurostar  

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

  
2. Eurostar-reizigers genieten van een reeks voordelen, zoals:   

 comfortabel reizen van stadscentrum naar stadscentrum, met Eurostar-stations in het hart van 
onze bestemmingen  
 comfort en ruimte in de trein om te werken of te ontspannen, met gratis wifi en een 
entertainmentkanaal in de treinen  
 snelle en gemakkelijke check-in  
 een royale hoeveelheid toegestane bagage: elke passagier kan tot twee stuks bagage en één 
stuk handbagage meenemen, zonder gewichtsbeperking  
 geen wachtrijen voor het afhalen van bagage na aankomst: reizigers nemen eenvoudig hun 
bagage mee in de trein en ook weer uit de trein  

  
3. 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.   

  
Over Trees for All  
Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en al 20 jaar voorvechter van CO2-compensatie en (her)bebossing in 
de strijd tegen klimaatverandering. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en biedt de 
mogelijkheid voor CO2-compensatie via gecertificeerde projecten. Haar missie is om wereldwijd nieuw bos te 
planten en bestaande bossen te beschermen en te herstellen. Dit doet Trees for All altijd via duurzame 
bosprojecten waarbij lange termijn beheer en behoud van het bos geborgd is. Zo dragen ze bij aan een beter 
klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Trees for All heeft het CBF 
keurmerk voor goede doelen en ANBI status. www.treesforall.nl  
  
Over Reforest’Action  
Reforest'Action is een sociale onderneming die in 2010 werd opgericht en die zich dagelijks inzet voor het behoud 
en herstel van de bossen in Frankrijk en in de wereld.  Bossen zijn de grootste koolstofputten en herbergen 80% 
van de biodiversiteit in de wereld. Na het verkleinen van de voetafdruk zijn ze daarom de beste oplossing om 
positief te reageren op de twee wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering en erosie van de biodiversiteit.   
  
Reforest'Action biedt een gezamenlijke aanpak gebaseerd op het principe van ‘crowdplanting’, die burgers en 
bedrijven in staat stelt om concrete, meetbare en controleerbare actie voor bossen te ondernemen door online 
bomen te planten. De bomen worden vervolgens geplant door onze technische partners. Elk 
herbebossingsproject draagt bij tot een wereldwijde impact, ten gunste van het klimaat en de biodiversiteit en 
tot een lokale impact, ten gunste van de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking.  
   

https://creative.eurostar.com/login/redirectToken/06765EA3-E749-4F46-858EEE628CE935DF/
https://mediacentre.eurostar.com/?language=be-nl
mailto:stefanie.vanmierlo@eurostar.com
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Sinds de oprichting heeft Reforest'Action:  
- meer dan 4 miljoen bomen geplant in 18 landen.  
- een gemeenschap van meer dan 115.000 telers verzameld op herbebossing.com.  
- meer dan 2 miljoen werknemers en bedrijven bewust gemaakt van de bosproblematiek.  
  
Over The Woodland Trust  
De Woodland Trust is de grootste liefdadigheidsinstelling voor bosbehoud in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft 
meer dan 500.000 aanhangers. De Trust heeft drie belangrijke doelstellingen: i) het beschermen van oude bossen 
die zeldzaam, uniek en onvervangbaar zijn, ii) het herstellen van beschadigde oude bossen, waardoor 
waardevolle stukken van onze natuurlijke historie weer tot leven komen, iii) het planten van inheemse bomen 
en bossen met als doel het creëren van veerkrachtige landschappen voor mens en natuur. De toegang tot het 
bos is gratis.  
  
 


