
Laat de treinen in 
Europa nou net wél 
over de grens 
rijden

1 op de 3 drukke vliegroutes van Europa kan je in minder 
dan zes uur met de trein doen. Toch gaan miljoenen 
Europeanen hierbij met het vliegtuig. Vooral omdat de 
fantastische Europese OV-netwerken nét niet op elkaar 
aansluiten. En omdat het ongelofelijk ingewikkeld is om 
een internationale treinreis te plannen, boeken en 
betalen. Ik zocht afgelopen jaar uit waar het in de 
praktijk misgaat. En hoe het eenvoudiger kan.

Door: Geert Kloppenburg
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Stel. Ik ben fan van PSV en woon in Roermond. 
Na jaren van sportieve malaise, speelt m’n club 
eindelijk weer in de Champions League. Ze 
trappen af tegen Arsenal, op woensdagavond 
20:45, in London. Met pijn en moeite heb 
ik kaarten kunnen krijgen voor m’n zoon en 
mijzelf, en nu ben ik aan het bedenken hoe ik 
er kom.

Wat doe ik?

Het makkelijkst is om de auto te pakken naar 
Düsseldorf of Eindhoven, en vanaf daar met 
Ryan Air naar London te vliegen. Maar: ik heb 
besloten om voor korte afstanden niet meer 
het vliegtuig te pakken. Ik wil een schoner 
alternatief. Deze keer pak ik de trein.

Precies met dit soort scenario’s heb ik me 
afgelopen jaar avondenlang vermaakt. Wat 
kom je allemaal tegen? Het resultaat bleek 
nog absurdistischer dan ik vreesde.

De hel van het plannen, boeken en 
betalen
De eerste stap is het plannen van de reis. Ik 
probeerde het met Google en de apps van 
Omio, NS International. Omio geeft aan dat 
ik het best kan vliegen. Dan zou ik in een uur 
van Eindhoven in London zijn (let op, dit is wel 
exclusief een half uur reizen naar Eindhoven, 
2 uur inchecken, douane en bagage, nog een 
uur douane en bagage en een uur met de trein 
naar het centrum). Google en NS geven wél 
een treinoptie. Die gaat eerst omhoog (!) van 
Roermond naar Rotterdam, om van daaruit 
met de Thalys naar Brussel te gaan en dan 
over te stappen op de Eurostar naar London. 
Een reis van ongeveer zes uur. De route zie je 

Eurostar is niet 
verantwoordelijk 
voor de vertraging 
van NMBS, dus het 
is mijn eigen 
probleem

op de afbeelding hierboven. Dat moet slimmer 
kunnen, zou je denken. Met de auto zou ik via 
Maastricht naar Brussel rijden, dus ik probeer 
dat met de trein voor elkaar te krijgen. 

Dan begint de verbazing pas echt. Ik moet 
eerst (met m’n OV-chipkaart) van Roermond 
naar Maastricht. Dan de trein uit om uit te 
checken en een los ticket naar Luik te kopen, 
of een ticket kopen met de Belgische NMBS 
app. Met dat ticket op zak sta ik te wachten 
op de stoptrein tussen Maastricht en Luik, die 
één keer per uur gaat en onderweg vier keer 
stopt. En tussen Luik en Brussel, krijg ik maar 
drie opties: één in de ochtend, één in de middag 
en één in de avond. Alledrie opties die niet 
aansluiten op het begin van m’n reis.

Nou ben ik iemand die bovengemiddeld veel 
met mobiliteit bezig is, dus ik weet dat het niet 
kan kloppen dat er maar drie opties zijn. Elk 
uur rijden er immers vier Intercity’s tussen Luik 
en Brussel. Onze PSV-fan is waarschijnlijk al 
afgehaakt, maar ik nog niet!

Als ik weer in de NMBS-app kijk, zie ik de 
Intercity’s die ik niét in de internationale 
planners zag. Daarmee ga ik naar Brussel. Als ik 
onderweg op m’n (inmiddels derde) kaartje kijk, 
schrik ik op. Ga ik wel naar het goede station in 
Brussel, of moet ik toch in Brussel-Midi zijn?

Gelukkig vertrekt de Eurostar vanaf Brussel-
Zuid, dus ik haal rustig adem. Niet veel later 
hoor ik de stem van de conducteur: vertraging. 

Als ik met Eurostar bel om te vragen of ik 
ook een trein later kan nemen, krijg ik te 
horen dat dit helaas niet kan. Eurostar is niet 
verantwoordelijk voor de vertraging van NMBS, 
dus het is mijn eigen probleem. Er zit niks 
anders op dan voor €184 een nieuw Eurostar 
ticket te kopen. Als ik om 18:56 m’n laatste 
trein instap (zes uur nadat ik ben vertrokken in 
Roermond) ben ik binnen een uur probleemloos 
in London.
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De drie grootste problemen 
van de internationale trein

Klinkt dit voorbeeld als een dystopie? Of een 
scenario die toevallig goed uitkomt voor dit 
stuk? Dan moet je het vooral zelf een keer 
proberen. Afgelopen maanden heb ik menig 
avond besteed aan het plannen en maken van 
tientallen verschillende soorten treinreizen 
binnen Europa. Van Bordeaux naar Barcelona, 
Zwolle naar Düsseldorf, Turijn naar Lyon, Basel 
naar Brussel, en nog veel meer. In sommige 
gevallen gaat het goed. Maar ik kwam ook drie 
problemen tegen, die steeds terugkeerden.

1. Van hoofdstad naar hoofdstad gaat 
prima. Al het andere gaat bijna 
altijd mis.
Het is geen toeval dat Brussel – London het 
meest soepele deel is van de reis Roermond 
– London. Treinreizen van hoofdstad naar 
hoofdstad gaat namelijk bijna altijd goed. De 
meeste problemen ontstaan als je niet vanuit 
een hoofdstad vertrekt. Amsterdam – London 
is een eitje (directe trein, 4 uur), Roermond – 
London een stuk minder.

In principe is dit logisch. Het internationale 
treindenken is gericht op grote, snelle lijnen. 
Van veel mensen naar veel mensen, met 
niet teveel stops tussendoor, want je moet 
concurreren met het vliegtuig. 

Alleen: om dat alle focus daarop is gericht, 
ontstaan er absurde situaties. Als je van Heino 
(in Overijssel) naar Düsseldorf wil, dan moet 
je nu eerst met de Arriva naar Zwolle, dan van 
Zwolle naar Arnhem, om daar te wachten op 

een internationale trein die maar vier keer per 
dag gaat. Hetzelfde zie je tussen Bordeaux en 
Bilbao, tussen Toulouse en Barcelona en bij tal 
van andere Europese grensovergangen. Dat 
kan echt slimmer (daarover later meer). En 
dat is ook nodig, want de meeste Europeanen 
wonen niet in (de buurt van) een hoofdstad.

2. De apps van NS, DB, Trenitalia en 
andere vervoerders, promoten vooral 
hun eigen reizen
Als je voor het plannen van een treinreis de 
apps van de vervoerders gebruikt, krijg je een 
zeer beperkt deel van het aanbod te zien. 
Duidelijk voorbeeld hiervan was de terugreis 
van een werktrip Zandvoort – Milaan. Als 
experiment had ik deze reis expres niet van 
tevoren geboekt. Tot groot ongenoegen van 
m’n reisgenoot Gerson, die de prijzen elke dag 
hoger zag worden.

Als we op vrijdagochtend onze reis proberen 
te plannen, krijgen we te zien dat alle opties 
tussen Parijs en Amsterdam uitverkocht 
zijn. Maar er rijden toch elk uur tgv’s tussen 
Parijs en Lille (1 uur), Lille en Brussel (2 uur) 
en Brussel en Amsterdam (3 uur)? Die opties 
krijgen we echter niet te zien bij de apps van 
Trenitalia, NS, Thalys én Omio. Pas toen ik 
in de SNCF app keek, kwam er een prachtig 
netwerk tevoorschijn, dat er dus wél is. Daar 
zag ik ook dat we via Parijs Disneyland konden 
gaan. Een veel aantrekkelijkere optie, omdat 
we dan de welbekende Paris-Nord overstap 
kunnen vermijden. Vooral voor m’n reisgenoot 
Gerson is dat een uitkomst, omdat hij slecht 
ter been is.



Het kan uiteindelijk dus wel. Maar daarvoor 
moeten we het wel zelf bedenken, precies 
weten welke app we moeten gebruiken, of zo 
gek zijn om ze allemaal te proberen.

De treinvervoerders zijn staatsbedrijven 
die vooral op hun eigen markt gericht zijn, 
zoals de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli) ook aanstipt in het rapport 
Verzet de Wissel. Een markt die ze proberen 
te beschermen. Het maakt dat je als reiziger 
niet alle opties te zien krijgt, die er wel degelijk 
zijn. Onder meer de Franse en Tsjechische 
spoorwegmaatschappijen bieden alleen op hun 
eigen websites de voordeligste tarieven aan. 
En sommige vervoerders, zoals het Hongaarse 
spoorwegbedrijf, werken helemaal niet samen 
met buitenlandse boekingssites.

3. Zodra je moet overstappen tussen 
twee verschillende vervoerders, krijg 
je gezeik (en heb je als reiziger heel 
weinig rechten)
Het beschermen van de eigen markt, gaat 
samen met een gebrek aan samenwerking. 
Het maakt dat je als reiziger al snel de dupe 
bent. Waar je een vliegticket tussen Milaan en 
Amsterdam zo geboekt hebt met Skyscanner, 
moest ik m’n treinkaartjes kopen via Trenitalia, 
SNCF, ROR en NS. Elk met hun eigen 
boekingssystemen, voorwaarden en tarieven. 
Het maakt dat je de reis niet in één keer kan 
boeken, wat weer zorgt voor de problemen bij 
vertraging. Als de ene vervoerder vertraagd 
is, neemt de ander je niet mee in de volgende 
trein.

Waarom is dat een probleem?
Dit is vooral erg, omdat het zo makkelijk anders 

kán. In de meeste Europese landen rijden al 
ontzettend veel Intercity’s. Er is rails en er is 
capaciteit. Alle ingrediënten zijn aanwezig om 
550 miljoen Europeanen de kans te geven zich 
op een veel schonere manier te verplaatsen 
binnen Europa. Door iedereen toegang te geven 
tot een Europees treinnetwerk waarmee je 
met twee of drie simpele overstappen naar je 
vakantie- of werkbestemming in het buitenland 
kan. Je kan werken in de trein, staat niet in 
eindeloze rijen op het vliegveld, kan uit het 
raam staren, een spelletje spelen, mensen 
ontmoeten in de treinbar, en stapt ook nog 
eens midden in de stad uit. Het kan zo mooi zijn.

Nu vliegen meer dan een miljoen mensen 
tussen Parijs en Frankfurt en meer dan twee 
miljoen mensen tussen Madrid en Barcelona. 
De vluchten onder de 1500 kilometer zorgen 
samen voor een kwart van de Europese 
CO2-uitstoot van de luchtvaart. Aantallen 
waarmee we de klimaatdoelstellingen niet 
halen. Al helemaal niet als je bedenkt dat op dit 
moment lang niet alle Europeanen zich kunnen 
veroorloven om te vliegen.

In een sociaal Europa, wil je dat mobiliteit 
geen elitehobby is. Maar je wil ook dat het 
vliegverkeer afneemt in plaats van toeneemt. 
Het moet dus anders, en de trein speelt daarbij 
een belangrijke rol. Voor 34% van de drukste 
vliegroutes in Europa, is een treinalternatief die 
er minder dan zes uur over doet. Ook is de trein 
lang niet altijd duurder dan het vliegtuig, als je 
rekent van deur tot deur. We moeten het vooral 
makkelijker maken voor de reiziger, heel veel 
makkelijker. En dat kan, zonder dat we miljarden 
hoeven te investeren in nieuwe rails.

De belangrijkste oplossingen 
kosten geen miljarden

Het verknopen van bestaande netwerken: 
doorrijden tot de volgende hub
Het was m’n grootste ergernis tijdens m’n reis 
van Roermond naar London. Waarom stopt die 
NS-trein in Maastricht? En niet bijvoorbeeld in 
Luik. Als deze trein een halfuur langer doorrijdt, 
dan sta je als reiziger in een keer in een 
internationale hub, vanuit waar je naar Parijs, 
Frankfurt, London en Berlijn kan. Nu stond ik 
buiten in de kou te wachten, op een stoptrein.

Dit punt werd me extra duidelijk toen ik 
halverwege m’n onderzoek opeens op de kaart 
van Interrail stuitte. Hier zie je het netwerk van 
treinen, die zo vakkundig verborgen blijft, als 
je via de verschillende apps je reis probeert 
te boeken. Hier zie je wat een fantastisch 
palet aan mogelijkheden er ontstaat, als we 
de intercity-netwerken die er toch al zijn nét 
wat beter verknopen, door ze nét over de 
grens te laten rijden. Dan kan je ook als je 
niet in een hoofdstad woont, eenvoudig bij de 
eerstvolgende hub komen, vanuit waar je snel 
en fijn op je bestemming bent.

Maak het plannen, boeken en betalen 
simpeler voor de reiziger
Daarbij moet het plannen, boeken en betalen 
van een Europese treinreis met één app kunnen, 
waarbij je alle opties ziet. Arriën Kruyt – lid van 
de European Passenger Federation – maakt 
pijnlijk duidelijk waarom dit nu zo lastig is.

Er bestaat namelijk al een systeem die het 
makkelijk maakt om alle beschikbare opties te

Verplicht daarbij 
alle aanbieders om 
hun data te delen, 
tickets van anderen 
te verkopen en 
elkaar over te 
nemen bij 
vertragingen

Korte video, waarin ik de potentie laat zien van het 
verknopen van bestaande treinnetwerken

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_verzet_de_wissel_-_naar_beter_internationaal_reizigersverkeer_per_trein_-_def.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_verzet_de_wissel_-_naar_beter_internationaal_reizigersverkeer_per_trein_-_def.pdf
https://www.nu.nl/nu-klimaat/6192122/internationale-trein-wint-terrein-maar-ticketdoolhof-blijft-een-obstakel.html
https://www.nu.nl/nu-klimaat/6192122/internationale-trein-wint-terrein-maar-ticketdoolhof-blijft-een-obstakel.html
https://www.human.nl/lees/2019/vliegen-vs-trein.html
https://www.human.nl/lees/2019/vliegen-vs-trein.html
https://podcastluisteren.nl/ep/Metropolitan-Mobility-Podcast-In-gesprek-met-Arrien-Kruyt-European-Passenger-Federation-over-de-mythes-rond-internationale-treinreizen
https://podcastluisteren.nl/ep/Metropolitan-Mobility-Podcast-In-gesprek-met-Arrien-Kruyt-European-Passenger-Federation-over-de-mythes-rond-internationale-treinreizen
https://www.youtube.com/watch?v=jVQEr4HNNHc&ab_channel=GeertKloppenburg


vergelijken. Het wordt gebruikt voor 
booking.com, de hypotheek- en 
vliegvergelijkwebsites, en het heet Amadeus. 
Dit is jaren geleden al aangeboden aan alle 
spoorbedrijven, maar die gesprekken lopen 
nog steeds. Ze komen er niet uit, vooral omdat 
alle aanbieders hun eigen treinen aan willen 
bieden, en niet die van concurrenten.

Volgens mij is er maar één manier om uit 
deze situatie te breken, en dat is Europese 
wet- en regelgeving. Tijdens het afronden 
van dit essay verschijnt er opeens een 
hoopvol interview met Frans Timmermans, 
vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij 
zegt dat Europese spoorbedrijven tot het eind 
van dit jaar hebben om met een gezamenlijk 
ticketsysteem te komen. Timmermans: 
’Doen ze dat niet, dan gaan we het wettelijk 
afdwingen.’

Het is precies wat we nodig hebben, maar 
toch ben ik er nog niet helemaal gerust op. 
Na meer dan twintig vooraanstaande experts 
te hebben gesproken op het gebied van 
internationaal treinreizen, ticketing en Mobility 
as a Service (MaaS), is m’n conclusie dat het 
niet ontbreekt aan goede bedoelingen van de 
Europese Commissie. Alleen zit daar tot nu 
toe onvoldoende urgentie en kennis, om de 
lobby van de staatsbedrijven te doorbreken. 
Het Europees Parlement heeft al geprobeerd 
om iets aan de gebrekkige passagiersrechten 
bij vertraging te doen doen, maar na een 
stevige lobby van de spoorbedrijven werd de 
regelgeving in de Europese Raad afgezwakt.

Volgens mij kunnen we ons niet veroorloven 
om dat te laten gebeuren. Jaarlijks vliegen 
114.220 vliegtuigen van en naar Schiphol 
voor vluchten van minder dan 500 kilometer. 
Meer dan een miljoen mensen per jaar vliegen 
tussen Parijs en Frankfurt en meer dan twee 
miljoen mensen tussen Rome en Parijs. Het 
kan niet zo zijn dat we een Europese munt 
hebben, maar dat het ons niet lukt om de trein 
veel aantrekkelijker te maken door één goed 
boekingssysteem op te zetten.

Laten we één van alle miljarden die we 
investeren in rails daarvoor reserveren. 
Verplicht daarbij alle aanbieders om hun data 
te delen, tickets van anderen te verkopen en 
elkaar over te nemen bij vertragingen. Ik ben 
ervan overtuigd dat die regels en die ene 
miljard, minstens net zo veel impact hebben 
op het Europese treinverkeer, als de andere 
miljarden.

Of je nou uit Griekenland, Duitsland, België, of 
Litouwen komt: iedereen zou de kans moeten 
krijgen om zich fatsoenlijk en duurzaam 
binnen Europa te verplaatsen. Je plant je 
reis en kan met één ticket alle poortjes door. 
Met een simpel systeem, dat we allemaal 
begrijpen. Je hebt geen zorgen, geen stress, 
en een veel fijnere reiservaring dan met het 
vliegtuig. 

Alleen dan zonder kerosine.
De kaart van Interrail, met het fantastische netwerk dat in de reisapps zo vakkundig verborgen 
blijft.

https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10488723/frans-timmermans-hekelt-europese-treinbedrijven-ik-ben-het-spuugzat
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/european-governments-are-holding-back-on-railway-passenger-rights/
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/european-governments-are-holding-back-on-railway-passenger-rights/
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/european-governments-are-holding-back-on-railway-passenger-rights/
https://yolo-solo.com/interrail-pass/

