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1 INLEIDING 

De maatregelen die door de overheid worden opgelegd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
hebben een significante impact op het verkeer en de verkeersafwikkeling. 

Om deze effecten te kwantificeren startte het Verkeerscentrum in april met een wekelijkse rapportage voor 
wat betreft het snelwegverkeer. Voorliggend document is één van de twee rapporten die in dit kader worden 
opgesteld.  

Dit rapport focust op het gebruik van het Vlaamse snelwegennet. Meer bepaald wordt de evolutie 
gekwantificeerd van de ‘verkeersprestatie’. Dit is het aantal voertuigkilometer dat door alle voertuigen samen 
op de snelwegen wordt afgelegd. 

Toen het verkeer medio juli bijna was genormaliseerd werd de wekelijkse actualisatie van deze rapportage 
stopgezet. Omwille van de tweede virusgolf die zich vanaf eind juli manifesteert, werd de wekelijkse 
rapportage opnieuw opgestart. 

Ten opzichte van de vorige versie van deze rapportage werden volgende cijfers toegevoegd 
- de finale cijfers voor kalenderweek 47 (ma 16/11 – zo 22/11) 
- de voorlopige cijfers voor kalenderweek 48 (ma 23/11 – zo 29/11) 
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2 METHODOLOGIE 

De analyse is gebaseerd op de verkeerstellingen ingewonnen op permanente basis op de Vlaamse snelwegen 
door middel van de dubbele detectielussen (meetnet ‘Meten in Vlaanderen’). 

De methode bestaat erin om per kalenderdag het aantal voertuigkilometer te bepalen op het Vlaamse 
snelwegennet in zijn totaliteit (hoofdrijbanen, parallelbanen, knooppunten en op- en afritten). Hiervoor 
worden volgende bewerkingen gedaan 

- per meetpost worden per voertuigklasse de dagtellingen bepaald vanaf 1 maart 2020 tot en met de 
dag voor de opmaak van dit rapport 

- de beschouwde meetposten zijn 
o gelegen op de snelweg (wegcategorie < 100) 
o zowel fysieke als virtuele meetposten met dubbele detectielussen 

- de beschouwde voertuigklassen zijn 
o niet-vrachtverkeer (voertuigen tot 6.9m lengte) 
o vrachtverkeer (voertuigen vanaf 6.9m lengte) 

- op basis van de meetposttellingen worden vervolgens de dagtellingen bepaald per wegsegment door 
het uitmiddelen van redundante meetposten; daarbij worden volgende voorwaarden gesteld aan de 
meetposten 

o een minimale beschikbaarheid van 95% 
o maximaal 2% geschatte data op basis van historische data (wegens het niet representatief zijn 

van historische data voor de huidige verkeerssituatie) 
- in de laatste stap wordt het aantal afgelegde voertuigkilometer afgeleid uit de wegsegmenttellingen 

door deze ter vermenigvuldigen met de lengte van het wegsegment en deze cijfers nadien te 
sommeren over alle beschikbare wegsegmenten. 

 

Voorlopige versus finale cijfers & wekelijkse actualisatie 

De verkeersdetectoren op het terrein stockeren hun data lokaal gedurende 7 dagen. In geval de meetdata in 
real time niet kon worden verstuurd zal deze mogelijk later worden opgehaald uit deze lokale buffers.  

Dit heeft tot gevolg dat de gerapporteerde cijfers van de laatste 7 dagen mogelijk nog kunnen wijzigen en dus 
dienen te worden beschouwd als voorlopige cijfers. Dit wordt in het rapport aangegeven door de ‘status’ van 
de data (voorlopig of finaal). 

Voorliggend rapport zal op wekelijkse basis worden geactualiseerd aan het begin van de week (week X).  
De data van de voorbije week (X-1) die aan het rapport wordt toegevoegd is voorlopige data. 
De data van week X-2 zal in deze rapportage worden herberekend en zodoende de status finaal krijgen. 
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3 RESULTAAT 1:     DAGWAARDEN VERKEERSPRESTATIE VANAF 01 MAART 2020 

Onderstaande grafiek geeft het dagelijks aantal afgelegde voertuigkilometer (de ‘verkeersprestatie’) weer op de Vlaamse snelwegen vanaf zondag 1 maart. Ter 
vergelijking worden tevens de cijfers 2019 getoond (de curve 2019 werd twee dagen verschoven opdat de weekdagen in beide jaren overeenstemmen). De cijfers 
2020, achterliggend aan de grafiek, worden gerapporteerd in de tabel op de volgende pagina’s. 

 
  Geen betrouwbare data op zondag 29 maart 2020, maandag 18 mei 202 ,  zondag 3 november 2019 en dinsdag 23 nobember 2019 
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   Geen betrouwbare data op zondag 29 maart 2020  
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   Geen betrouwbare data op maandag 18 mei 2020 
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maandag 28 september 2020 10.836.548 44.623.513 finaal
dinsdag 29 september 2020 11.738.239 45.501.953 finaal

woensdag 30 september 2020 12.055.470 46.480.225 finaal
donderdag 1 oktober 2020 11.676.608 46.256.476 finaal

vrijdag 2 oktober 2020 10.786.966 49.715.494 finaal
zaterdag 3 oktober 2020 3.486.442 41.222.711 finaal

zondag 4 oktober 2020 1.807.924 37.792.497 finaal
maandag 5 oktober 2020 10.941.055 45.009.680 finaal

dinsdag 6 oktober 2020 11.907.297 44.891.160 finaal
woensdag 7 oktober 2020 12.238.902 45.942.471 finaal

donderdag 8 oktober 2020 11.940.052 46.240.269 finaal
vrijdag 9 oktober 2020 11.027.538 50.207.694 finaal

zaterdag 10 oktober 2020 3.707.150 40.911.477 finaal
zondag 11 oktober 2020 1.827.872 34.906.942 finaal

maandag 12 oktober 2020 10.816.934 43.453.331 finaal
dinsdag 13 oktober 2020 11.804.510 43.208.827 finaal

woensdag 14 oktober 2020 12.265.772 44.574.200 finaal
donderdag 15 oktober 2020 12.068.116 45.416.815 finaal

vrijdag 16 oktober 2020 11.111.822 47.782.412 finaal
zaterdag 17 oktober 2020 3.801.826 38.280.414 finaal

zondag 18 oktober 2020 1.896.265 33.226.780 finaal
maandag 19 oktober 2020 11.186.903 40.906.661 finaal

dinsdag 20 oktober 2020 11.990.203 39.994.729 finaal
woensdag 21 oktober 2020 12.050.865 40.288.844 finaal

donderdag 22 oktober 2020 12.016.679 41.132.959 finaal
vrijdag 23 oktober 2020 11.112.924 43.829.730 finaal

zaterdag 24 oktober 2020 3.700.036 34.069.281 finaal
zondag 25 oktober 2020 1.771.925 27.554.811 finaal

maandag 26 oktober 2020 11.199.154 39.001.291 finaal
dinsdag 27 oktober 2020 12.059.613 39.138.997 finaal

woensdag 28 oktober 2020 12.108.935 38.844.005 finaal
donderdag 29 oktober 2020 11.974.726 39.871.725 finaal

vrijdag 30 oktober 2020 11.229.728 44.529.659 finaal
zaterdag 31 oktober 2020 3.565.116 33.353.434 finaal
zondag 1 november 2020 1.581.136 25.086.903 finaal

maandag 2 november 2020 8.541.790 29.126.102 finaal
dinsdag 3 november 2020 11.806.305 33.462.642 finaal

woensdag 4 november 2020 12.068.591 35.552.147 finaal
donderdag 5 november 2020 11.956.157 36.171.431 finaal

vrijdag 6 november 2020 10.970.940 38.870.078 finaal
zaterdag 7 november 2020 3.555.754 30.608.196 finaal

zondag 8 november 2020 1.729.280 25.860.425 finaal
maandag 9 november 2020 11.369.357 35.772.255 finaal
dinsdag 10 november 2020 12.146.543 35.931.888 finaal

woensdag 11 november 2020 5.151.262 26.569.075 finaal
donderdag 12 november 2020 12.359.582 36.600.871 finaal

vrijdag 13 november 2020 11.381.181 38.230.250 finaal
zaterdag 14 november 2020 3.586.297 29.862.819 finaal

zondag 15 november 2020 1.681.618 22.729.649 finaal
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4 RESULTAAT 2 
EVOLUTIE VERKEERSPRESTATIE SINDS INVOERING COVID-19-MAATREGELEN 

De tabellen op volgende pagina’s zijn afgeleid uit de dagwaarden in vorig hoofdstuk en geven de procentuele 
evolutie weer van de verkeersprestatie (aantal afgelegde voertuigkm) op de Vlaamse snelwegen sinds de 
invoering van de COVID-19-maatregelen medio maart. 

Hierbij wordt de gemiddelde verkeersprestatie per werkweek (ma-vr) en per weekend (za-zo) vergeleken met 
een referentieperiode: 

- aanvankelijk (voor de zomervakantie) werd hiervoor de periode 01-13 maart 2020 genomen, nl. de 
weken net voor de invoering van de coronamaatregelen 

- nadien (vanaf medio juni) werd hiervoor de overeenkomstige week genomen in 2019 vermits intussen, 
en zeker tijdens de zomermaanden, begin maart niet meer als representatief kan worden beschouwd 
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% evolutie verkeersprestatie werkdagen (ma-vr)                                                                                                    1/2 
(referentie = ma tem vr in periode 01/03 – 13/03) 
(blauw: referentie = zelfde week in 2019) 
weeknr sinds start coronaperiode vrachtverkeer niet-vrachtverkeer status 

week 1 (ma 16/03 -vr 20/03) -4.7% -44.7% finaal 

week 2 (ma 23/03 – vr 27/03 -20.2% -66.0% finaal 

week 3 (ma 30/03 – vr 03/04) -24.2% -66.1% finaal 

week 4 (ma 06/04 – vr 10/04) -24.8% -64.9% finaal 

week 5 (ma 13/04 – vr 17/04) * -21.3% -64.5% finaal 

week 6 (ma 20/04 – vr 24/04) -18.8% -58.7% finaal 

week 7 (ma 27/04 – vr 01/05) ** -16.0% -54.9% finaal 

week 8 (ma 04/05 – vr 08/05) -15.7% -48.3% finaal 

week 9 (ma 11/05 – vr 15/05) -9.5% -38.2% finaal 

week 10 (ma 18/05 – vr 22/05) *** -2.9% -42.8% finaal 

week 11 (ma 25/05 – vr 29/05) -4.7% -26.8% finaal 

week 12 (ma 01/06 – vr 05/06) ° -1.3% -21.7% finaal 

week 13 (ma 08/06 – vr 12/06) -5.6% -18.5% finaal 

week 14 (ma 15/06 – vr 19/06) -4.2%  /  -0.2% -11.8%  /  -14.6% finaal 

week 15 (ma 22/06 – vr 26/06) -3.1%  /  -0.1% -5.5%  /  -11.4% finaal 

week 16 (ma 29/06 – vr 03/07) -3.0%  /  -0.1% -5.5%  /  -8.5% finaal 

week 17 (ma 06/07 – vr 10/07) -0.5% -7.6% finaal 

week 18 (ma 13/07 – vr 17/07) +4.1% -3.9% finaal 

week 19 (ma 20/07 – vr 24/07) °° +9.2% -6.1% finaal 

week 20 (ma 27/07 – vr 31/07) +5.4% -11.6% finaal 

week 21 (ma 03/08 – vr 07/08) °°° +1.0% -12.4% finaal 

week 22 (ma 10/08 – vr 14/08) -1.6% -11.5% finaal 

week 23 (ma 17/08 – vr 21/08) 0% -12.6% finaal 

week 24 (ma 24/08 – vr 28/08) +3.3% -13.1% finaal 

week 25 (ma 31/08 – vr 04/09) +2.7% -8.5% finaal 

week 26 (ma 07/09 – vr 11/09) +0.5% -10.0% finaal 

week 27 (ma 14/09 – vr 18/09) -0.8% -8.8% finaal 

* exclusief paasmaandag,  ** exclusief 1mei,  *** exclusief Hemelvaart, brugdag en 18/05 (geen data) 
° exclusief pinkstermaandag, °° exclusief 21 juli, °°° exclusief 15-16 augustus (2019) 
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% evolutie verkeersprestatie werkdagen (ma-vr)                                                                                                    2/2 
(referentie = ma tem vr in periode 01/03 – 13/03) 
(blauw: referentie = zelfde week in 2019) 
 vrachtverkeer niet-vrachtverkeer status 

week 28 (ma 21/09 – vr 25/09) +1.5% -11.8% finaal 

week 29 (ma 28/09 – vr 02/10) +3.3% -12.3% finaal 

week 30 (ma 05/10 – vr 09/10) +2.1% -13.7% finaal 

week 31 (ma 12/10 – vr 16/10) +1.4% -17.2% finaal 

week 32 (ma 19/10 – vr 23/10) +0.7% -25.4% finaal 

week 33 (ma 26/10 – vr 30/10)’ +1.3% -26.0% finaal 

week 34 (ma 02/11 – vr 06/11)’’ -4.4% -35.0% finaal 

week 35 (ma 09/11 – vr 13/11)’’’ -1.6% -31.8% finaal 

week 36 (ma 16/11 – vr 20/11) +3.0% -29.1% finaal 

week 37 (ma 23/11 – vr 27/11)° +5.1% -26.6% voorlopig 

‘ exclusief 01 november (2019) + herfstvakantie in 2019, maar niet in 2020 
‘’ herfstvakantie in 2020, maar niet in 2019, ‘’’ exclusief 11 november 
° geen betrouwbare data op 26/11/2019   
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% evolutie verkeersprestatie weekends (za-zo)                                                                                                      ½ 
(referentie = za tem zo in periode 02/03 – 13/03) 
(blauw: referentie = zelfde weekend in 2019) 
weeknr sinds start coronaperiode vrachtverkeer niet-vrachtverkeer status 

weekend 1 (za 14/03 –zo 15/03) -5.8% -42.6% finaal 

weekend 2 (za 21/03 – zo 22/03) -32.3% -81.9% finaal 

weekend 3 (za 28/03 – zo 29/03) (*) (*) finaal 

weekend 4 (za 04/04 – zo 05/04) -42.2% -86.1% finaal 

weekend 5 (za 11/04 – zo 12/04) -58.2% -85.7% finaal 

weekend 6 (za 18/04 – zo 19/04) -36.3% -84.0% finaal 

weekend 7 (za 25/04 – zo 26/04) -36.0% -81.1% finaal 

weekend 8 (za 02/05 – zo 03/05) -42.5% -79.2% finaal 

weekend 9 (za 09/05 – zo 10/05) -31.9% -62.8% finaal 

weekend 10 (za 16/05 – zo 17/05) -19.8% -56.4% finaal 

weekend 11 (za 23/05 – zo 24/05) -21.8% -48.2% finaal 

weekend 12 (za 30/05 – zo 31/05) -15.2% -38.9% finaal 

weekend 13 (za 06/06 – zo 07/06) -5.0% -35.2% finaal 

weekend 14 (za 13/06 – zo 14/06) -8.7%  /  -21.1% -19.9%  /  -17.7% finaal 

weekend 15 (za 20/06 – zo 21/06) +0.1%  /  -11.4% -12.1%  /  -17.2% finaal 

weekend 16 (za 27/06 – zo 28/06) +0.9%  /  -16.0% -9.5%  /  -18.5% finaal 

weekend 17 (za 04/07 – zo 05/07) +4.0%  /  -9.3% -5.9%  /  -8.2% finaal 

weekend 18 (za 11/07 – zo 12/07) -6.4% -1.0% finaal 

weekend 19 (za 18/07 – zo 19/07) -5.3% -1.8% finaal 

weekend 20 (za 25/07 – zo 26/07) -3.7% -8.5% finaal 

weekend 21 (za 01/08 – zo 02/08) -7.0% -17.4% finaal 

weekend 22 (za 08/08 – zo 09/08) -14.7% -15.4% finaal 

weekend 23 (za 15/08 – zo 16/08) -15.3% -16.8% finaal 

weekend 24 (za 22/08 – zo 23/08) -8.3% -21.4% finaal 

weekend 25 (za 29/08 – zo 30/08) -12.7% -20.6% finaal 

weekend 26 (za 05/09 – zo 06/09) -5.3% -10.3% finaal 

weekend 27 (za 12/09 – zo 13/09) -4.2% -12.3% finaal 

(*) Geen betrouwbare data op zondag 29 maart 2020 

Let wel: procentuele evoluties van het vrachtverkeer tijdens het weekend zijn minder betekenisvol gelet op de kleine 
absolute aantallen. 
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% evolutie verkeersprestatie weekends (za-zo)                                                                                                      2/2 
(referentie = za tem zo in periode 02/03 – 13/03) 
(blauw: referentie = zelfde weekend in 2019) 
 vrachtverkeer niet-vrachtverkeer status 

    

weekend 28 (za 19/09 – zo 20/09) -5.1% -12.6% finaal 

weekend 29 (za 26/09 – zo 27/09) -9.4% -17,8% finaal 

weekend 30 (za 03/10 – zo 04/10) -11.7% -19.7% finaal 

weekend 31 (za 10/10 – zo 11/10) -8.2% -23.4% finaal 

weekend 32 (za 17/10 – zo 18/10) -6.4% -28.9% finaal 

weekend 33 (za 24/10 – zo 25/10) -7.4% -36.7% finaal 

weekend 34 (za 31/10 – zo 01/11) (**) (**) finaal 

weekend 35 (za 07/11 – zo 08/11) -3.8% -41.4% finaal 

weekend 36 (za 14/11 – zo 15/11) -8.7% -43.6% finaal 

weekend 37 (za 21/11 – zo 22/11) -5.5% -42.0% finaal 

weekend 38 (za 28/11 – zo 29/11) -3.4% -36.0% voorlopig 

(**) Geen betrouwbare data op zondag 3 november 2019 

 


