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Vakantieverkeer | juni 2020 

 

VAB voorspelt trage opbouw vakantieverkeer: drukste 

zaterdagen van 18 juli tot 15 augustus 

Op basis van de combinatie van de resultaten van de VAB-vakantie-enquête met de filehistoriek 

voorspelt VAB een trage start van het vakantieverkeer. Pas vanaf 18 juli wordt het zeer druk op de 

Franse autowegen. We gaan wel meer met de auto op vakantie, maar de meeste Belgen die met de 

auto op vakantie gaan, zullen pas in september vertrekken (37%). Van de personen die wel tijdens 

de zomermaanden op vakantie gaan, vertrekt 1 op 4 in het weekend van 18 juli. Dit zal dan ook het 

drukste vertrekweekend zijn voor de Belgen. Ook in Frankrijk verwacht VAB vanaf het weekend van 

18 juli pas de grote drukte, temeer omdat de meeste Fransen wachten tot na de Nationale Feestdag 

van 14 juli om op vakantie te vertrekken. 

De verkoop van de webshop van VAB bevestigt de eerdere vaststelling van de vakantie enquête: 

deze zomer scoren de buurlanden sterk als reisdoel: de verkoop van het Duitse milieuvignet én die 

van de Bip&Go voor de Franse tolpoortjes is verhoudingsgewijs sterk gestegen, terwijl die van 

Oostenrijk en Zwitserland daalde (die nodig zijn om naar Italië te reizen). 

 

We trekken vooral naar onze buurlanden 

Uit de VAB-vakantie-enquête bleek al dat we vooral naar de buurlanden trekken deze zomer, als we op 

vakantie gaan met de auto. Nederland en Frankrijk zijn de populairste bestemmingen als men naar het 

buitenland trekt. Ook Duitsland staat in de top 3 van autobestemmingen.  

Vooral jonge gezinnen hebben een sterke voorkeur voor Frankrijk: 43% van de 31-45-jarigen overweegt 

hier naartoe te reizen. 

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk tot zeker wel) 

 18-30 jaar 31-45  46-55  56-65  66-75 

Nederland 47% 49% 40% 43% 40% 

Frankrijk 34% 43% 36% 34% 31% 

Duitsland 34% 31% 28% 28% 28% 

Luxemburg 19% 23% 20% 19% 16% 

 

Ook uit de vignetverkoop bij VAB blijkt duidelijk dat we naar onze buurlanden trekken: milieuvignetten van 

Duitsland en Bip&Go voor Frankrijk zijn zeer populair, terwijl vignetten voor Zwitserland en Oostenrijk een 

stuk minder verkocht worden dan vorig jaar. Bovendien komen ook veel Vlamingen de Bip&Go voor 

Frankrijk afhalen bij het onthaal van VAB en de VAB-Bandencentrales, terwijl VAB aanraadt om dit online 

aan te kopen (maar dan moet je enkele dagen wachten voor de Bip&Go thuis in je bus valt). Dat wijst erop 

dat mensen vrij last-minute beslissen om alsnog op vakantie te vertrekken.  
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Aandeel vignet- en Bip&Go verkoop bij VAB 

 
2019 2020 Verschil 

Oostenrijk 31% 23% -8% 

Zwitserland 16% 7% -9% 

Duitsland 30% 41% +11% 

Bip&Go 23% 29% +6% 

 

VAB verwacht “zwarte zaterdagen” op 1 en 8 augustus in Frankrijk 

De afgelopen jaren ziet VAB dat de vakantiedrukte steeds later in de zomer valt. Bovendien wordt de 

drukte ook meer verspreid over verschillende weekends, waar dat vroeger traditioneel enkel het eerste 

weekend van augustus was. Afgelopen jaar waren de eerste drie zaterdagen van augustus allemaal even 

druk, met meer dan 700km op het drukste moment van de dag. Echter, op geen enkele zaterdag werd de 

kaap van 800 km file bereikt.  

Uit de VAB-vakantiebarometer van 2019 blijkt ook dat de Vlamingen steeds meer verspreid op vakantie 

vertrekken (https://magazine.vab.be/op-weg/belgen-vertrekken-meer-gespreid-op-vakantie-scandinavie-in-

opmars/) en dat wordt nu ook bevestigd in de VAB-vakantie-enquête van juni 2020. 

Het weekend van 11 juli, de start van het bouwverlof, is al een eerste test op de Belgische wegen. Dan 

begint namelijk ook de vakantie in Zuid-Nederland, en zij doorkruisen dan ook praktisch samen met ons het 

land op weg naar Frankrijk.  

De drukste zaterdagen op de Europese wegen zullen volgens VAB deze zijn: 

 Zaterdag 18 juli: drukste vertrekweekend van de Belgen 

 Zaterdag 1 augustus: eerste zwarte zaterdag in Frankrijk 

 Zaterdag 8 augustus: tweede zwarte zaterdag in Frankrijk 

 Zaterdag 15 augustus: laatste zeer drukke zaterdag in Frankrijk (rood) 

 

Filetotalen in Frankrijk de afgelopen jaren 

Periode 2016 2017 2018 2019 

3e zaterdag juli Geen info 556 km Geen info 688 km 

4e zaterdag juli 688 km 610 km 366 km 479 km 

1e zaterdag augustus 601 km 857 km 903 km 762 km 

2e zaterdag augustus 855 km 720 km 646 km 720 km 

3e zaterdag augustus Geen info Geen info Geen info 745 km 

 

https://magazine.vab.be/op-weg/belgen-vertrekken-meer-gespreid-op-vakantie-scandinavie-in-opmars/
https://magazine.vab.be/op-weg/belgen-vertrekken-meer-gespreid-op-vakantie-scandinavie-in-opmars/
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POSITIEF: 1 op 2 vakantiegangers plant het vertrekmoment zeer 

bewust om drukte te vermijden 

Uit de VAB-vakantie-enquête blijkt dat de Vlamingen zeer goed beseffen dat het deze zomer wel eens heel 

druk kan worden op bepaalde momenten op de autosnelwegen richting vakantiebestemming en in de 

buurlanden.  

1 op 2 vakantiegangers geeft daarom aan dat zij op voorhand het vertrekmoment plannen en daarbij 

rekening houden met drukke momenten en zwarte zaterdagen.  

44% vertrekt daarom op een weekdag (behalve vrijdag). 23% vertrekt vrijdag en 20% vertrekt op zondag. 

Slechts 13% rijdt op zaterdag. VAB is tevreden dat de Belg het VAB-reisadvies volgt. 

ALARMEREND: 1 op 3 is niet van plan voldoende pauzes te nemen 

33% van de respondenten aan de enquête geeft aan niet van plan te zijn onderweg regelmatig te pauzeren 

(ongeveer een half uur) en 10% geeft aan ’s nachts te willen rijden. 7% geeft zelfs aan zo lang mogelijk te 

rijden zonder te stoppen. Het is echter zeer belangrijk om uitgerust op vakantie te vertrekken, want 7% van 

de interventies tijdens de zomermaanden zijn ongevallen. Bovendien zou in juli en augustus vermoeidheid 

aan de basis liggen van 1 op de 3 ongevallen op de autosnelweg.  

4 op 10 plant ook op voorhand de route en houdt daarbij rekening met de knelpunten. 

Frankrijk: VAB geeft tips om (files op) de ring rond Parijs en de “Autoroute du Soleil” te 

vermijden 

17% van de respondenten geeft aan zeker niet via Parijs te rijden. Dit is ook één van de meest 

filegevoelige plaatsen van Frankrijk. Hier vind je meer informatie over hoe je die “Boulevard Périphérique” 

kan vermijden: https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/mobiliteit-op-vakantie/knelpunten-frankrijk-ring-

rond-parijs-boulevard-peripherique/ 

  

21% van de respondenten zal rijden over de “Autoroute du Soleil”. Dit is echter ook één van de grootste 

knelpunten van Frankrijk tijdens de zomermaanden. Wil je (files op) dit knelpunt vermijden? Kijk dan hier: 

https://magazine.vab.be/reizen/knelpunten-frankrijk-autoroute-du-soleil-a6-a7/ 

Italië: 37% van de vakantiegangers rijdt via de Gotthardtunnel, maar er zijn alternatieven 

37% van de vakantiegangers die richting Italië rijden, zijn van plan de Gotthardtunnel te nemen. De 

Gotthardtunnel is in beide richtingen al jarenlang het grootste knelpunt in Zwitserland. Files van 10 tot 20 

kilometer en wachttijden tot 5 uur zijn hierdoor geen uitzondering op piekdagen. Er zijn echter wel twee 

alternatieven voor deze route, maar die lijken weinig bekend bij de Vlamingen: slechts 11% rijdt over de 

Gotthardpas en slechts 6% is van plan de San Bernardinotunnel te nemen.  

Meer informatie over de Gotthardtunnel en het vermijden van dit knelpunt vind je hier: 

https://magazine.vab.be/reizen/knelpunten-zwitserland-a2-gotthard-autobahn-met-gotthardtunnel  

 

https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/mobiliteit-op-vakantie/knelpunten-frankrijk-ring-rond-parijs-boulevard-peripherique/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/mobiliteit-op-vakantie/knelpunten-frankrijk-ring-rond-parijs-boulevard-peripherique/
https://magazine.vab.be/reizen/knelpunten-frankrijk-autoroute-du-soleil-a6-a7/
https://magazine.vab.be/reizen/knelpunten-zwitserland-a2-gotthard-autobahn-met-gotthardtunnel
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Autovakanties en corona: VAB geeft nog enkele tips om onaangename 

verrassingen onderweg te vermijden 

De zomervakantie zal er ook onderweg en op bestemming anders uitzien. Bovendien kan het zijn dat de 

beperkingen omwille van corona opnieuw strenger worden op jouw vakantiebestemming of in de landen die 

je met de auto doorkruist. Bereid je daar ook goed op voor. VAB geeft enkele tips: 

 Heel belangrijk is dat je op voorhand weet welke landen je zal doorkruisen op weg naar je 

bestemming, zo kan je alvast de geldende beperkingen inzake corona raadplegen. In elk land zijn 

de maatregelen immers anders.  

 Bereid je ook voor: het kan zijn dat één van de landen die je doorkruist tijdens jouw vakantie de 

grenzen opnieuw sluit. Kijk dus ook na of en welke alternatieve routes er zijn. 

 Het is in elk geval belangrijk dat je in de auto ook een “coronakit” bewaart, met mondmaskers, 

desinfecterende handgel, drinkwater en iets om te eten. Want ook in sommige wegrestaurants zal 

je verplicht worden om een mondmasker te dragen.  

 Neem voldoende medicijnen mee, zeker als deze enkel op voorschrift te verkrijgen zijn, stel dat je 

reis langer duurt dan gepland 

 De geldende beperkingen in de belangrijkste vakantiebestemmingen vind je hier: 

https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/ 

 
 

Niet voor publicatie: VAB start communicatie over vakantieverkeer vanaf maandag 13 juli 

Het weekend van 11 juli, de start van het bouwverlof, is al een eerste test op de Belgische wegen. Dan 

begint namelijk ook de vakantie in Zuid-Nederland, en zij doorkruisen dan ook praktisch samen met ons 

het land op weg naar Frankrijk.  

VAB ziet dit weekend als een test om kennis op te bouwen voor de drukste weekends van de zomer, 

vanaf 18 juli tot 15 augustus en zal op dat moment nog niet communiceren. Vanaf maandag 13 juli kan je 

van VAB een eerste ‘verkeersprognose’ ontvangen.  
 

 

 

 

 

https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/

