
Gebrek aan openbaar vervoer en veilige fietspaden genoemd als belangrijkste oorzaken 

Acht op de tien werknemers in haven van 

Antwerpen rijden met auto naar werk  

Bijna acht op de tien werknemers van de bedrijven aan de Scheldelaan in het Antwerpse 

havengebied komen met de auto naar het werk.  

Van onze redacteur Sacha Van Wiele – donderdag 24/8/2017 

Antwerpen De provincie Antwerpen heeft het verplaatsingsgedrag van de 10.000 werknemers 

in de dertien petrochemische en industriële bedrijven aan de Scheldelaan doorgelicht. Het is 

de eerste maal dat de provincie Antwerpen op zo’n grote schaal een mobiscan heeft 

uitgevoerd. Daarnaast zijn ook 3.500 werknemers bevraagd.  

‘Net geen 50 procent nam deel aan de enquête’, zegt Luk Lemmens (N-VA), Antwerps 

gedeputeerde van Mobiliteit. ‘Die hoge reactiegraad bewijst dat het mobiliteitsprobleem leeft. 

Zo blijkt onder meer dat 78 procent van de werknemers met de wagen naar het werk komt. 

Dat is een hoog cijfer, want in Vlaanderen ligt dat rond 65 procent. Zeer weinig werknemers, 

amper 3,4 procent, gebruiken de fiets en 1,2 procent carpoolt. 15,4 procent maakt gebruik van 

het collectief vervoer door bedrijven of het project van de I-BUS, een pendelbus voor 

werknemers uit de haven. Meer dan de helft van de werknemers is minstens 45 minuten 

onderweg naar het werk. Nochtans komen drie op de vier personeelsleden uit de provincie 

Antwerpen.’ 

De mobiliteitsproblemen rond Antwerpen schrikken nieuwe werknemers af.  

Wie al in de Scheldelaan werkt, is wel bereid om zijn of haar verplaatsingsgedrag aan te 

passen. Twee op de drie bevraagde werknemers willen de wagen thuislaten en op een andere 

manier naar het werk komen. Dat alternatief moet dan wel even snel zijn als de auto. Al mag 

de rit anderhalve keer langer duren als de reistijd betrouwbaar is. Zo zou één op de drie 

overwegen om over te stappen op collectief vervoer. 

Wereldvreemd 

Volgens Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van de ondernemersvereniging Voka Antwerpen-

Waasland, knelt daar het schoentje. Hij is scherp voor de vervoersmaatschappij De Lijn. 

‘Ik begrijp niet dat De Lijn een gebied waar 10.000 mensen werken niet bedient’, zegt Luwel. 

‘Dat de bedrijfsbussen niet op de vrije busbanen mogen, getuigt van wereldvreemdheid. De 

bus met werknemers staat mee in de file. Ik wil samen met de provincie een brief schrijven 

naar De Lijn en de voogdijminister om daar dringend iets aan te doen.’ 

Volgens Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn, is het organiseren van 

openbaar vervoer in het havengebied echter onmogelijk. ‘In de aanloop van de 

werkzaamheden aan de Antwerpse Ring zaten we samen met de havenbedrijven’, zegt 

hij. ‘Openbaar vervoer organiseren in een gebied dat ver van woongebieden ligt, is 

onmogelijk. Dat wel doen zou de belastingbetaler veel geld kosten. We hebben dan meer 



dan honderd bussen en chauffeurs nodig, die alleen kunnen worden ingezet bij het begin 

en het einde van een shift. Voor de rest staan die bussen stil.’ 

Te gevaarlijk 

Dat slechts weinig werknemers met de fiets naar dit deel van het havengebied komen, is geen 

onwil, blijkt uit de mobiscan. 53 procent van de automobilisten kan overstappen op de fiets of 

de elektrische fiets. Alleen is één op de drie bezorgd over de verkeersveiligheid en over goede 

fietsverbindingen, zoals over de Schelde. 

‘Die vrees is gegrond’, zegt Luwel. ‘De meeste arbeidsongevallen gebeuren tijdens de woon-

werkverplaatsing, niet op het bedrijfsterrein. De oversteekplaatsen zijn gevaarlijk. Er zijn 

fietspaden, maar aan de sluizen moeten de fietsers tussen de wagens en de vrachtwagens 

rijden. De treinsporen vormen een extra gevaar. En in de Scheldelaan haalt het verkeer hoge 

snelheden.’ 

Volgens Luwel toont de mobiscan aan dat investeringen in veiligere fietsoversteekplaatsen 

nodig zijn. Hij pleit voor een masterplan om de gevaarlijke knelpunten snel aan te pakken en 

wil snelheidscamera’s plaatsen. 

Na de mobiscans hebben we genoeg argumenten om bijvoorbeeld bij De Lijn of overheden 

aan te dringen op maatregelen, meent gedeputeerde Luk Lemmens. De bedrijven zijn 

verplicht om met de resultaten aan de slag te gaan. Zij kunnen subsidies aanvragen bij het 

Vlaams Pendelfonds. 

VOKA doet nu samen met de provincie Antwerpen een gelijkaardige oefening voor de 

bedrijven in Zwijndrecht. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20170823_03032205?articlehash=A79256DD132FF24D692E296C
6E97E7A14EAEDC8391A5B7E2DB3A45AC231D40CF59175EED67DBA5518F0FE9F6FF27C9F73D1B5E1
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