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Zo vermijd je de vakantiedrukte! 

Iedereen heeft zo zijn trucs om de vakantiedrukte te omzeilen. Maar welke werken nu echt? 

Gouden tip: vertrek op zondag 

Neen, niet vrijdag of zaterdag is de ideale vertrekdag, wel zondag! Uiteraard moet het mogelijk zijn om je 

vertrek zo in te plannen, want veel hotels of vakantiewoningen worden verhuurd van zaterdag tot zaterdag.  

Vertrek in de voormiddag 

Als je om 9 uur in Antwerpen vertrekt richting Provence, dan kom je op de grootste knelpunten (A6, A7, A9) 

aan rond 15 uur. De meeste files in Frankrijk beginnen op te lossen rond 13 uur. Wie echter nog een beetje 

langer wacht en rond 12 uur vertrekt, vermijdt de grootste vakantiefiles. 

Rijd niet ‘s nachts 

Eerst en vooral: ’s nachts rijden is niet iedereen gegeven. Voor sommigen is het ronduit af te raden. Wie 

het wel aankan, moet weten dat ook dit niet altijd de beste optie is. Deze vakantiegangers komen namelijk 

aan op de knelpunten in het zuiden op het moment dat de files zich al aan het vormen zijn. Wie 

bijvoorbeeld om 2 uur ’s nachts vertrekt richting Provence is om 9 uur op de A6 en nog later aan de regio 

rond Lyon en de A7, een vakantieas waarop je vanaf 8u30 staat te bumperen. Bovendien kom je aan met 

een slaaphoofd en spendeer je een deel van je eerste vakantiedag… in bed. 

 

Onderweg overnachten helpt niet om files te vermijden 

Het lijkt de perfecte remedie om files te omzeilen, maar wie onderweg een overnachting boekt, staat net het 

meest in de file. Dat komt omdat zij vaak op vrijdag na het werk vertrekken en dan in de avondspits zitten. 

Bovendien vertrekken ze de tweede ochtend meestal pas na een uitgebreid ontbijt en komen ze opnieuw 

op de knelpunten aan als de files daar al gevormd zijn. Files vermijden is op deze manier dus niet ideaal. 

Wel kom je uitgerust aan en begin je met een fris hoofd aan je vakantie. 

 

*Alle voorbeelden zijn uiteraard gemiddelden en gelden enkel op rode en zwarte weekends (zie kader). 

Tip 

De beste vertrektijden naar het buitenland: 

 Vrijdag: na 21u  

 Zaterdag: vanaf 9u  
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 Zondag: hele dag 

 

 


