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Ontwijk de grote knelpunten | < Datum publicatie > 

 

Op autovakantie? Ontwijk de grote knelpunten! 

 

FRANKRIJK 

Parijs 

Tijdens vakantieweekends is Parijs altijd een knelpunt.  

Mogelijke routes: 

 Ring of Boulevard Périphérique: te mijden 

 A86: te mijden 

 Francilienne (A104/N104): mogelijk alternatief, maar geen garantie op filevrije rijden 

 Le grand contournement de Paris: 100 km langer, maar kan veel tijd besparen. Naar Bordeaux 

via Arras-Amiens-Rouen-Le Mans (let op, werken tussen Rouen en Le Mans), naar Marseille via 

Arras, Reims, Troyes, Dijon. 

Lyon 

De Autoroute du soleil leidt je in één mooie lijn naar Zuid-Frankrijk, maar dat weet helaas iedereen. 

Resultaat: Lyon slibt helemaal dicht. Er wordt deze zomer bovendien gewerkt op de A6 Parijs-Lyon ter 

hoogte van Auxerre. Het verkeer moet daar op twee versmalde rijstroken.  

Alternatief: 

L’Occitane: A20 richting Toulouse, ook goedkoper aan de péage 

 
Aan de péage 

 Antwerpen/Gent (via Lille) -Bordeaux: € 72,20 

 Antwerpen-Marseille (via Metz): € 56,20  

 Gent-Marseille (via Lille): € 83,50 

 

DUITSLAND 

De tijd dat je in Duitsland zorgeloos over de snelwegen kon zoeven is voorbij. Er wordt de laatste jaren veel 

gewerkt en dat zorgt steevast voor opstopping. 
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Wegenwerken 

 A3 bij Wiesbadener Kreuz, Seligenstädter en Neurenberg 

 A5 bij Lahr en Mörfelden 

 A61 bij Alzey en Rheinböllen 

Milieuvignet 

In de meeste Duitse steden is een milieuvignet verplicht. 

€ 13 (VAB-leden) of € 16 (niet-leden) 

OOSTENRIJK 

B179 Fernpassstrasse  

Het eerste grote knelpunt in Oostenrijk: de route aan de grensovergang met Duitsland (A7). Moeilijke 

punten zijn de Lermoosertunnel en de grenstunnel met Duitsland bij Füssen. 

A10 Tauernautobahn 

De A10 loopt van Salzburg tot Villach en heeft heel wat tunnels op z’n route met als bekendste de 

Katschberg- en Tauerntunnel. Een alternatief kan de Radstädter Tauernpas zijn, maar die pas is bergachtig 

en er vertraging optreden. Bovendien is deze route niet geschikt voor auto's met een aanhangwagen. Voor 

wie naar Slovenië of Kroatië reist is het leed na de Tauerntunnel nog niet geleden. Ook bij de 

Karawankentunnel (€ 7,20) stropt het verkeer op. 

Prijs: € 11,5 (inclusief Tauern- en Katschbergtunnel) 

 

Wegenvignet 

€ 12,50 (VAB-leden) of € 15 (niet-leden) voor 10 dagen; € 29,50 (VAB-leden) of € 32,50 (niet-leden) voor 2 

maanden 

 

ZWITSERLAND 

 

Gotthardtunnel 

Dé grote flessenhals van Zwitserland. Er is slechts één tunnelpijp met één rijstrook in beide richtingen.  

 

Alternatieven:  

 Gotthardpas 

 San Bernardinotunnel (€ 44,60, retour in dezelfde maand) 

 Richting Italië: Fréjustunnel + Mont-Blanctunnel, maar ook daar is het druk. 
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Wegenvignet 

€ 41 (VAB-leden) of € 44 (niet-leden), 1 jaar geldig 

 

Tip 

Bestel je vignet tijdig via webshop.vab.be/nl/vignetten! 

 

 


