
Brussel, 19 augustus 2021 

  

Eurostar voegt treinen toe aan zijn dienstregeling 
  

• Het nieuwe transportplan is gebaseerd op de groeiende vraag naar reizen over het Kanaal 

• Boekingen verdubbelen en 39 extra treinen in augustus 

• Drie dagelijkse retours op de route Londen-Brussel en vijf dagelijkse retours op de route 
Londen-Parijs vanaf september. 

  
Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa verbindt, 
voegt treinreizen aan zijn dienstregeling toe om in te spelen op een stijgende vraag na de 
versoepeling van de reisbeperkingen.1 
  
Grotere vraag in augustus 
In augustus noteerde Eurostar dubbel zoveel boekingen2 en werden in die maand alleen al 39 treinen 
toegevoegd voor reizen tussen het VK en het continent. De drukste dagen voor reizen zijn tussen 27 
en 30 augustus. 
  
Sinds de Britse regering in augustus de reisbeperkingen heeft versoepeld, ziet de 
hogesnelheidsspoorwegmaatschappij een terugkeer van de weekenduitstappen, met 105% meer 
weekendboekingen in augustus en september dan in dezelfde periode vorig jaar. 83% van de 
boekingen is bestemd voor vrijetijdsreizen of het bezoeken van vrienden en familie.   
  
Aangepaste dienstregeling vanaf september 
Van 6 september tot 1 november zijn er dagelijks acht retourritten, drie treinen in elke richting 
tussen Brussel en Londen, waarvan er telkens 1 in elke richting wordt verlengd tot Rotterdam en 
Amsterdam. Verder zijn er vijf treinen in elke richting op de route tussen Londen en Parijs. 
  
Deze nieuwe dienstregeling biedt meer flexibiliteit voor Eurostarreizigers - met de eerste trein die 
vanuit Brussel om 9:57 uur in Londen aankomt en de laatste trein die om 18:04 uur Londen verlaat 
richting Brussel. Er zijn nog steeds voordelige tarieven beschikbaar, met prijzen vanaf 44 euro  
  
Passagiers kunnen met vertrouwen boeken. Alle tickets zijn flexibel zonder omwisselingskosten tot 7 
dagen voor vertrek3. Zo hoeven reizigers zich geen te zorgen te maken als de reisbeperkingen of hun 
reisplannen veranderen. Eurostar heeft ook nieuwe maatregelen ingevoerd om de veiligheid van de 
passagiers te garanderen. Zo worden treinen voor elke reis grondig gereinigd en zijn er 
schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak worden aangeraakt regelmatig te 
reinigen en ontsmetten. Alle reizigers moeten een mondmasker dragen zowel in de trein als in het 
station. Deze maatregel blijft van toepassing na de check-in in London St Pancras vanaf 19 juli. 
  
Eurostar is de meest ecologisch verantwoorde keuze voor reizen in Europa: elke reis verbruikt tot 
93% minder CO2 dan een vergelijkbare vlucht.4 
  
Reizigers moeten ervoor zorgen dat zij voldoen aan de vereisten voor hun land van bestemming. 
Voor meer informatie en om te boeken, bezoek Eurostar.com 
  

EINDE 
  
Noot aan de redactie 
1 Het meest recente reisadvies voor alle Eurostar-bestemmingen vindt u op de website van de overheid   

https://www.eurostar.com/be-nl


2 98% meer boekingen tussen Londen en het Europese vasteland van 4 tot 14 augustus 2021 (na de 
aankondiging van de Britse regering om de quarantainebeperkingen te versoepelen), in vergelijking met de 14 
dagen daarvoor (21 juli tot 3 augustus). 
3 Reizigers kunnen hun Standard en Standard Premier tickets zo vaak als ze willen omruilen zonder 
omruilkosten te betalen, op voorwaarde dat de tickets ten minste 7 dagen voor de vertrekdatum van hun 
heenreis worden omgeruild. Als tickets worden omgeruild voor een duurder ticket, wordt de klant het verschil 
in rekening gebracht. Voor tickets die binnen 7 dagen voor de individuele reis worden omgeruild, worden 
omruilkosten in rekening gebracht. De volledige voorwaarden zijn beschikbaar op Eurostar.com. 
4 Gebaseerd op een onafhankelijke analyse door Paul Watkiss Associated Ltd in 2020, op basis van de CO2-
uitstoot van 2019. 
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