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Bijna vijf procent op de Antwerpse wegen is 

havengebonden vrachtverkeer

  

15  Feb  2012 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voerde eind september 2011 een grootschalige 

verkeerstelling uit om het wegtransport in en rond de haven in kaart te brengen. Uit de resultaten van 

deze telling, waarbij op één dag meer dan 200.000 vrachtwagens werden geregistreerd, blijkt dat 18,8% 

van al het verkeer op de Antwerpse wegen vrachtverkeer is . Tijdens de vorige telling, die dateert uit 

2006, bedroeg dit percentage 18%. 

4,6% van het verkeer heeft een bestemming in het havengebied op LO en RO.  Dit cijfer bevestigt eveneens het 

percentage dat ook tijdens de vorige telling naar voren was gekomen en toont aan dat de verkeersdrukte op de 

Antwerpse wegen niet bepaald  is door havengebonden verkeer. Meer dan de helft van het vrachtverkeer (53,2 %) is 

doorgaand verkeer , een kwart (24,4 %) is havenbestemmend verkeer en nog eens kwart (22,4 %) is lokaal verkeer.

Gestegen verkeersdrukte

Van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 september 2011 werden op 26 locaties in de haven en op de snelwegen rond 

Antwerpen 67 meetpunten geplaatst.  Die registreerden het kenteken, het type en de nationaliteit van de vrachtwagen. 

Voor de resultaten werd donderdag 29 september als meetdag weerhouden. Gedurende 24 uren werden 201.331 

vrachtwagen geregistreerd. Binnen de geregistreerde voertuigen werden 64.421 unieke kentekens waargenomen. Dit is 

een daling met 4 % ten opzichte van 2006, wat aangeeft dat met dezelfde vrachtwagens meer ritten worden uitgevoerd.

Doorgaand verkeer = Nederlands en weinig spits mijdend

In totaal werden 39 nationaliteiten geregistreerd, tegen 36 in 2006. De sterke toename van vrachtwagens uit Oost-

Europa valt daarbij op. In totaal zijn de Poolse vrachtwagens de derde grootste groep, na de Belgische en de 

Nederlandse. Havenbestemmend verkeer en intern havenverkeer worden gedomineerd door Belgische vrachtwagens. 

Voor doorgaand verkeer zijn de Nederlandse vrachtwagens dan weer de belangrijkste. Over de dag heen vermijdt het 

doorgaand en het havenverkeer weinig de spits, ondanks een dal in de ochtendspits. Het regionale of lokale 

bestemmingsverkeer is dan weer erg spits mijdend en sterk fluctuerend.

Liefkenshoektunnel = haventunnel

Het gebruik van de Liefkenshoektunnel (LHT) wordt vooral gedomineerd door haveninterne transporten (40%) en 

havenbestemmend verkeer (31%). Deze onderbenutting van de LHT door transitverkeer is schrijnend. Het percentage 

Scheldekruisend doorgaand vrachtverkeer dat gebruik maakt van LHT (nu amper 11%) moet omhoog. Er bestaat voorts 

een duidelijk verschil in gebruik van de LHT afhankelijk van de route die wordt gevolgd. Van de E17 naar het 

Delwaidedok rijdt ongeveer 55% via de LHT en 45% via de Kennedytunnel; komende van de E34 West rijdt meer dan 

86% via de LHT en  ongeveer 14% langs de Kennedytunnel. De stromen op de relatie E34 West-Delwaidedok blijven 

status quo op een erg hoog niveau.

Samenwerking met Vlaams Verkeerscentrum

De telling werd mede mogelijk gemaakt dankzij het Vlaams Verkeerscentrum. “De representativiteit van de meetdag werd 

bepaald op basis van de verkeersinformatie van het Verkeerscentrum”, preciseert het centrum. “Maar ook de 

cameraregistraties werden afgetoetst aan de verkeerstellingen van het Verkeerscentrum”, luidt het nog.  
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[1] Doorgaand verkeer= geen bestemming in de regio Antwerpen-Waasland; 

havenbestemmend verkeer= bestemming in het havengebied; 

Regioverkeer of lokaal bestemmingsverkeer= bestemming in de regio Antwerpen-Waasland
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