
 

 

 
  

 

 

 Fietsveiligheid in de Antwerpse haven 

AANTAL FIETSONGEVALLEN BASF DAALT MET -35%  

PERSBERICHT 

 
Mechelen, 29 september 2020 – BASF Antwerpen speelt al jarenlang een voortrekkersrol inzake 

veilige en duurzame mobiliteit, en is op die manier een voorbeeld voor vele andere bedrijven in de 

Antwerpse haven en erbuiten. Door een doorgedreven preventiebeleid te combineren met een 

ideeënforum voor werknemers, interne campagnes en VSV-opleidingen is BASF Antwerpen erin 

geslaagd om het aantal ongevallen met fietsers met 35% te verminderen, zo blijkt uit cijfers die het 

bedrijf vandaag bekendmaakt. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, de VSV (Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid moedigen ook andere werkgevers aan om nog 

meer in te zetten op veilig en duurzaam woon-werkverkeer. 

 

Met de fiets of de speedpedelec naar het werk rijden is goed voor het milieu en de gezondheid, maar het moet 

bovenal veilig kunnen. De VSV biedt daarom al geruime tijd veiligheidsopleidingen aan voor fietsers en 

speedpedelecgebruikers, onder meer bij BASF Antwerpen. Daarbij ligt de focus in de eerste plaats op een 

correcte risico-inschatting en het vermijden van gevaarlijke situaties. De VSV is ook sterk voorstander van een 

geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid binnen bedrijven, waarbij veiligheid en duurzaamheid hand in hand 

gaan en worden ingebed in de ruimere strategie rond veiligheid en gezondheid op het werk.  

 

Zo verrichte BASF Antwerpen diepgaand onderzoek naar de oorzaken van fietsongevallen in het woon-

werkverkeer en werden de risicopunten op veelgebruikte woon-werkroutes in kaart gebracht. Die werden 

vervolgens besproken met de omliggende gemeenten en het havenbestuur. Op de bedrijfssite zelf werden 

bestaande fietspaden verbeterd en waar nodig worden “missing links” verder weggewerkt. Fietsers kunnen de 

site binnenrijden via een aparte, nieuwe fietspoort waardoor ze niet tussen de auto’s en vrachtwagens hoeven 

te komen en bovendien hun traject naar de werkplek kunnen verkorten.  “De veiligheid van onze medewerkers 

is steeds absolute topprioriteit, zowel op de productiesite als daarbuiten” zegt Jan Remeysen, CEO van BASF 

Antwerpen. “Gedrag, attitude én vaardigheden van mensen spelen daarin een belangrijke rol. Niet enkel tijdens 

het werk, maar dus ook in het verkeer zetten we daar volop op in”. 

 

Ook voor Port of Antwerp is de fiets een belangrijke pijler van het duurzaam mobiliteitsbeleid. Havenschepen 

Annick De Ridder: “Port of Antwerp moedigt fietsen naar het werk aan, zowel voor eigen medewerkers als voor 

de werknemers van de bedrijven in de haven. We doen dat met een aanpak op maat waarbij veiligheid centraal 

staat. In onze tweejaarlijkse bevraging bij de bedrijven zien we dat tussen 2012 en 2018 het aantal ongevallen 

per gefietste kilometer gehalveerd is. De recente resultaten van BASF bewijzen dat het bedrijf hier een 

voortrekkersrol speelt en dat het realistisch is om de ongevallencijfers nog verder te doen dalen. Port of 



 

 

Antwerp blijft volop verder werken aan nog veiliger fietsen in de haven, denk maar aan het masterplan 

fietsinfrastructuur dat we begin 2021 verder uitrollen”. 

 

De Provincie Antwerpen zorgt tot slot voor een veilige ontsluiting van het havengebied via een groeiend 

netwerk van fietsostrades dat de hele provincie omvat. Gedeputeerde Luk Lemmens: “’Antwerpen 

Fietsprovincie’ is inmiddels uitgegroeid tot een keurmerk dat garant staat voor kwalitatieve fietsinfrastructuur, 

met de fietsostrades als internationaal visitekaartje. Deze legislatuur hebben we de middelen verdubbeld tot 

117 miljoen euro aan investeringen, die we ook in de haven zullen inzetten. Momenteel worden de plannen voor 

de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom voor het gedeelte ‘Havenverbinding’ uitgetekend. Daarnaast 

hebben we aan de hand van de Mobiscan met BASF sedert 2017 actief werk gemaakt van het promoten en 

faciliteren van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Onder begeleiding van het Provinciaal 

Mobiliteitspunt heeft BASF enkele daadkrachtige fietsmaatregelen genomen. En met succes, want het aandeel 

van de fiets als hoofdvervoermiddel is gestegen en er zijn al 1205 fietsen geleased. We zijn trots op deze 

samenwerking.” 

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het staat vast dat de fiets – klassiek of elektrisch - een enorm 

potentieel heeft in het woon-werkverkeer. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 

kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep is de fiets het beste 

alternatief voor de auto. Als we de files willen terugdringen, is het belangrijk om werkgevers aan te moedigen 

om méér mensen op de fiets te krijgen. Dat kan door binnen het bedrijf een slim mobiliteitsbeleid te voeren 

waarin veiligheid en duurzaamheid centraal staan, en dit te combineren met omkaderende maatregelen. De 

initiatieven van BASF, het Antwerpse havenbedrijf en het provinciebestuur zijn wat dat betreft topvoorbeelden 

die ook elders navolging verdienen”, aldus minister Lydia Peeters. 

 

 

• Een overzicht van alle VSV-opleidingen is beschikbaar op Safe2work.be.  

• Bedrijven die de campagne “Blijven fietsen allemaal” willen ondersteunen, vinden campagnemateriaal op 

vsv.be/sensibilisering. 

 

 

Perscontacten 

Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

Frederik Pieters 

Voorzitter werkgroep fietsveiligheid BASF Antwerpen 

0486 09 08 81 

Frederik.pieters@basf.com 

 

Jill Haeyen 

Kabinetsmedewerker Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 

0497 13 76 48 

jill.haeyen@vlaanderen.be 

 

http://www.safe2work.be/
http://www.vsv.be/sensibilisering
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Aidan Reinquin 

Kabinetsmedewerker Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 

0485 25 51 81 

aidan.reinquin@vlaanderen.be 

 

Anne-Katrien Frans 

Woordvoerder schepen Annick De Ridder 

0499 15 91 58 

 

Faye Van Impe 

Woordvoerder gedeputeerde Luk Lemmens  

0486 60 46 02 

 

 

Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Door 

onze inzet en expertise zorgen we ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doen we door educatie en 

sensibilisering naar alle weggebruikers. 

 

Over BASF Antwerpen 
Meer dan 50 jaar geleden vestigde BASF zich in de haven van Antwerpen. De site groeide intussen uit tot het grootste 

geïntegreerde productiecentrum in België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Op de site werken zo'n 

3300 medewerkers en staan een vijftigtal productie-installaties. Het productenpalet van BASF Antwerpen omvat 

basischemie en gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen en voorproducten, veredelingsproducten en anorganica. De 

producten van BASF Antwerpen worden verder ingezet in nagenoeg alle verwerkende sectoren, zoals de auto-industrie, de 

bouwsector, productie van papier, lederwaren en sportartikelen, alsook de textiel, voeding- en farmaceutische sectoren. 

Daarbij streeft BASF er al sinds haar pioniersjaren in Antwerpen naar om de balans te vinden tussen economische, 

ecologische en sociale behoeften van de samenleving. 

 

Over Port of Antwerp 
Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: 

meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van 

Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 238 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde 

chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en 

voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro. 

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel 

inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven 

spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en 

digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. 

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 

medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren 

is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 
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Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 

 

 

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 
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