
  
Brussel, 30 oktober 2021 

  

Klimaattrein vertrekt naar COP26 
  

• Spoorwegmaatschappijen in Europa verenigen zich met Youth for Sustainable Travel voor 
speciale trein naar COP26 

• De trein vertrekt in Amsterdam en brengt delegaties en jonge activisten van over het hele 
continent via Rotterdam, Brussel en Londen naar Glasgow voor de COP26-conferentie 

• De reis toont het belang van reizen per trein in de strijd tegen klimaatverandering aan 

Een speciale 'Klimaattrein' rijdt vandaag tussen Nederland en Schotland en brengt passagiers naar 
COP26, de internationale klimaatveranderingsconferentie in Glasgow, dankzij een samenwerking 
tussen Avanti West Coast, Eurostar, NS, ProRail en Youth for Sustainable Travel.   

Officiële delegaties uit Nederland, België, Italië en Duitsland zullen samen met jongeren, 
Europarlementariërs en ngo’s zoals Friends of the Earth en Oxfam, genieten van een van de meest 
duurzame manieren om te reizen tussen het Europees vasteland en COP26 in Glasgow. 

Aangezien de koolstofvoetafdruk van een passagier van een vlucht tussen Amsterdam en Londen 
gelijk is aan zeven Eurostar-reizen1, kan er veel koolstofuitstoot worden voorkomen door de 
toegang tot snelle, naadloze treinverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europees 
vasteland te verbeteren.  

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor de 
Europese Green Deal, zal deze zaterdag in het station Brussel-Zuid aanwezig zijn bij het vertrek 
van de trein: "De trein nemen naar de klimaattop in Glasgow is zonder twijfel de meest 
klimaatvriendelijke manier voor delegaties om erheen te reizen. De trein is duurzaam en biedt 
veel comfort, of je nu voor je werk of voor je plezier reist. Bovendien wordt de trein binnen 
Europa een steeds aantrekkelijker alternatief voor het vliegtuig, vooral op kortere afstanden. Ik 
wens alle reizigers van de Klimaattrein een plezierige reis en vooral veel succes op de klimaattop - 
we zien elkaar volgende week in Glasgow!" 

Brits minister van Spoorvervoer, Chris Heaton-Harris: "Onze spoorwegen zijn een van de meest 
duurzame manieren om te reizen. Terwijl we de wereld ontvangen op COP26, ben ik trots dat 
onze spoorwegen hun rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Wij streven ernaar om 
tegen 2050 een ‘net zero’ spoorwegnetwerk te hebben, zodat onze spoorwegen een cruciale rol 
blijven spelen in groenere en schonere reizen voor passagiers. 

Terwijl ze met een snelheid van 300 km/u tussen Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Londen 
reizen, komen jonge activisten samen met politici en spoorwegexperts om te debatteren en 
ideeën uit te wisselen, waarbij onderwerpen aan bod komen als hoe de modal shift naar 
duurzaam reizen kan worden versneld en hoe innovatie in het spoor dit kan ondersteunen. 

Bij aankomst in Londen wandelen de afgevaardigden van St Pancras naar Euston via de eerste 
Londense "Wellbeing Walk" die de twee stations met elkaar verbindt. Het is een alternatieve 
wandelroute die de hoge luchtverontreiniging op de drukkere wegen wil vermijden.  

De iconische Pendolino-trein van Avanti West Coast, die de afgevaardigden vervoert op het traject 
Londen-Glasgow, kreeg een volledige wrap in een uniek, duurzaam design om de reis met de 



Klimaattrein in de verf te zetten. Eén vlucht tussen Londen en Glasgow is ook het equivalent van 
bijna zeven treinreizen.2 

Via sociale media wordt een wedstrijd georganiseerd om de trein een naam te geven die past bij 
het ontwerp dat is gemaakt met de steun van treinconstructeur Alstom, Aura Graphics en 
spoorvoertuigenbedrijf Angel Trains.  

Ter gelegenheid van het vertrek van de Klimaattrein hebben spoorwegpartners over heel Europa 

een boodschap ondertekend voor COP26 - waarin zij zich ertoe verbinden de meest duurzame 

vorm van gemotoriseerd vervoer te blijven, met een oproep voor meer steun voor internationale 

spoorwegroutes om de groei van duurzaam reizen te versnellen.  

Treinoperatoren in Groot-Brittannië steunen ook de verbintenis van de Britse regering om tegen 

2050 een ‘net zero’ spoorwegnet tot stand te brengen, wat volgens onderzoek op lange termijn 

bijna 6.000 banen kan opleveren, en om tegen 2040 alle treinen die alleen op diesel rijden van het 

net te halen. 

Jacques Damas, CEO van Eurostar: "Vóór de pandemie was de vraag naar internationale 
hogesnelheidstreinen in twee decennia gestaag gegroeid, omdat passagiers steeds meer de 
voordelen van de trein ten opzichte van het vliegtuig inzien. Als industriesector is het onze 
uitdaging om nog een stap verder te gaan en onze klanten te helpen hun koolstofvoetafdruk te 
verkleinen terwijl we investeren in nieuwe routes, dienstregelingen en een naadloze 
klantenervaring. De Klimaattrein is een symbool van samenwerking tussen spoorwegbedrijven en 
een blijk van engagement om tegemoet te komen aan de groeiende verwachtingen van de reiziger 
op het gebied van duurzaam reizen." 

Phil Whittingham, Managing Director, Avanti West Coast: "Klimaatverandering is een serieuze 
bedreiging voor iedereen op onze planeet en Avanti West Coast zet zich, net als de bredere 
spoorwegsector, in voor schoner en groener vervoer voor iedereen. Door samen te werken met 
spoorwegbedrijven over het hele continent, illustreert de reis met de Klimaattrein het gemak 
waarmee tussen landen kan worden gereisd en biedt hij klanten een duurzaam alternatief.” 

"Maar ons engagement gaat verder dan COP26. In de komende jaren zullen we bijvoorbeeld onze 
treinen die alleen op diesel rijden, vervangen door een combinatie van elektrische treinen en bi-
modustreinen, wat onze koolstofvoetafdruk en impact op het milieu aanzienlijk zal verkleinen." 

Het concept van de Klimaattrein is een initiatief van de non-profitorganisatie Youth for 
Sustainable Travel en de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en werd 
werkelijkheid dankzij de samenwerking met de vervoerders Eurostar, NS en Avanti West Coast. 
Het geniet de financiële steun van alle infrastructuurbeheerders op het traject (Infrabel, SNCF 
Réseau, Getlink, HS1), alsook van de NMBS en EWS Schönau. Het initiatief wordt ook gesteund 
door CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies, EIM - European Rail 
Infrastructure Managers en UIC - International Union of Railways, als onderdeel van het EU-jaar 
van het spoor. 
  
Noot aan de redactie  

1 https://www.eurostar.com/uk-en/tread-lightly 

2 Deze gegevens zijn tot stand gekomen met behulp van DEFRA-koolstofconversiefactoren om de CO2e-

totalen vast te stellen voor zowel trein- als vliegreizen van Londen naar Glasgow. De Defra-

conversiefactoren worden regelmatig geactualiseerd en worden in de hele sector gebruikt als een 

https://www.eurostar.com/uk-en/tread-lightly


gerenommeerde conversiebron. CO2e is de afkorting van Carbon Dioxide Equivalent. Een term die vaak 

wordt gebruikt om de uitstoot van verschillende broeikasgassen te vergelijken op basis van hun vermogen 

om de aarde op te warmen. 

Over Eurostar 

Voor meer informatie, contacteer press.office@eurostar.com 

• Eurostar werd in 1994 opgericht als een partnerschap tussen drie spoorwegmaatschappijen: SNCF, 
NMBS en LCR (London and Continental Railways). Op 1 september 2010 werd Eurostar één enkele, 
verenigde bedrijfsentiteit die eigendom is van drie aandeelhouders: SNCF, NMBS en LCR. De 
participatie van LCR werd in 2014 overgedragen aan de ‘Treasury’ en in mei 2015 door de Britse 
regering verkocht aan een consortium bestaande uit Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) 
en Hermes Infrastructure. 

• Als erkenning voor zijn engagement om in de trein duurzaam en verantwoord voedsel te serveren, 
kreeg Eurostar de hoogste rating van drie sterren van de Britse Sustainable Restaurant Association 
(SRA). 

• Eurostar heeft zich ook aangesloten bij de Race to Zero van de VN en engageert zich om tegen 2030 
100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om zijn treinen aan te drijven. 

• De "Message to Glasgow"-belofte werd ondertekend door Eurostar, NS, ProRail, HS1, Getlink, SNCF, 
Infrabel, NMBS, CER, EIM en UIC. 
  

Over ProRail 
  
• ProRail Verbindt Verbetert Verduurzaamt - Als beheerder van de Nederlandse spoorweginfrastructuur 

faciliteert ProRail dagelijks het vervoer van 1 miljoen reizigers en meer dan 100.000 ton goederen per 
trein over 7.000 kilometer spoor. Wij moedigen meer personen- en goederenvervoer per spoor aan, als 
een van de meest duurzame vormen van mobiliteit. Wij werken op een duurzame manier en zijn 
voortdurend op zoek naar innovatieve verbeteringen. 

  

Over NS 

• NS levert als reizigersvervoerder duurzame mobiliteit aan miljoenen reizigers per jaar in Nederland. 
Daarmee dragen we bij aan de economische ontwikkeling, de bereikbaarheid van Nederland en aan de 
klimaatdoelstellingen. Samen met partners verbindt NS verschillende Europese steden, zoals 
Amsterdam en Londen met elkaar per internationale trein.  
  

Over Youth for Sustainable Travel 
  
• Rail to the COP is een campagne van Youth for Sustainable Travel (YfST). YfST is een Europese non-

profit organisatie met als doel duurzaam reizen te promoten en het bewustzijn te vergroten over 
problemen in de reisindustrie. De organisatie is geregistreerd en gevestigd in Nederland. In 2019 
organiseerde Youth for Sustainable Travel een eerste campagne, Sail to the COP. 

• Het organiserende team van Rail to the COP bestaat uit Sail to the COP-deelnemers, het bestuur van 
YfST en andere jonge klimaatactivisten en experts. 
  

Over Avanti West Coast 

• Avanti West Coast, operator van intercity treindiensten op de West Coast Main Line, is een joint 
venture tussen FirstGroup en Trenitalia, en levert een schoner en groener spoor dat de West Coast 
vooruit stuwt.  

• Het is onze missie om een revolutie teweeg te brengen in het treinreizen, door de steden van het 
Verenigd Koninkrijk met elkaar te verbinden en een iconische spoorweg te creëren waar het land trots 
op kan zijn. We hebben grootse plannen, waaronder een vloot nieuwe intercitytreinen en de volledige 
renovatie van de bestaande Pendolino-treinvloot. We zullen elke week meer treindiensten 

mailto:press.office@eurostar.com


introduceren met nieuwe routes en een sterk verbeterde service aan boord met verbeterde gratis Wi-
Fi, stopcontacten, 25.000 gloednieuwe zitplaatsen en verbeterde catering.  

• Sinds december 2019 profiteren passagiers van een verbeterde reizigerscompensatie, beschikbaar voor 
reizen met een vertraging van slechts 15 minuten. 

• Aan boord van de Klimaattrein zullen passagiers in eerste klasse het menu van Avanti West Coast 
ervaren, dat lokaal ingekochte ingrediënten bevat die gemeenschappen op de route ondersteunen en 
de koolstofimpact verminderen.   
  

Over the Wellbeing Walk 

• Bij aankomst in London St Pancras International wandelen de passagiers naar het station van London 
Euston via de Wellbeing Walk, die de grote vervuiling op de drukke Euston Road vermijdt, of ze maken 
een ritje met de fietstaxidienst van Pedal Me. 

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 

https://urbanpartners.london/wellbeing-walk/

