
Van 197.682 in 2013 naar 213.500 in 2017: stijging van 8%

Wekelijks 213.500 voertuigen over 
Scheldebruggen Temse-Bornem

De Scheldebruggen Temse-Bornem vormen een slagader in het verkeer. De ‘oude’ 
brug (Bornem-Temse) werd in gebruik genomen in 1955, de ‘nieuwe’ (Temse-Bornem) 
in 2009. Deze laatste, gerealiseerd op initiatief van (toenmalig) Vlaams minister van 
Openbare Werken Kris Peeters, heeft de flessenhals doorbroken en gezorgd voor een 
vlotte doorstroming.

Hoe belangrijk de brug is voor het verkeer en de mobiliteit blijkt uit de nuchtere taal 
van de cijfers. Net als in 2013 voerde de lokale politie in 2017 op precies dezelfde 
tijdstippen (eind mei - begin juni) metingen uit omtrent het gebruik. De cijfers liggen, 
zoals verwacht, hoger dan 4 jaar geleden.

Hier volgen de resultaten. Tussen de weekdagen is er geen echt verschil. De drukste 
dag is vrijdag. De drukste uren situeren zich tussen 6 en 10 en 15 en 19 u. (ca. 60% 
van de voertuigen)

Brug Temse-Bornem (= de ‘nieuwe’ brug)
Periode: 27 mei - 3 juni 2017. Tussen haakjes de cijfers van 2013.
Totaal: 109.722 (99.609) voertuigen = 10,15% stijging

• Auto’s/moto’s 77.119 (67.580)
• Bestelwagens 10.000 (6.670)
• Vrachtwagens 13.622 (11.117)
• Trekkers, opleggers, bussen 8.981 (14.242)

Toegelaten snelheid: 50 km/u. Maximum gemeten snelheid van 
- een auto: 94 (83) km/u.
- een vrachtwagen 71 (77) km/u.

Brug Bornem-Temse (= de ‘oude’ brug)
Periode: 27 mei - 3 juni 2017. Tussen haakjes de cijfers van 2013.
Totaal: 103.817 (98.073) voertuigen = 5,86% stijging 

• Auto’s/moto’s 54.989 (74.309)
• Bestelwagens 19.482 (8.483)
• Vrachtwagens 15.846 (10.656)
• Trekkers, opleggers, bussen 13.500 (4.625)

Toegelaten snelheid: 70 km/u. Maximum gemeten snelheid van 
- een auto: 197 (167) km/u.
- een vrachtwagen 134 (131) km/u.

Historiek Scheldebruggen
De aanleg van de spoorweglijn Mechelen-Terneuzen maakte een oeververbinding 
noodzakelijk. De 1ste brug (1870) - ontworpen door Gustave Eiffel (cf. Eiffeltoren) 
- was enkel toegankelijk voor spoorwegverkeer, voetgangers en karren. Meerdere 
decennia diende tolgeld betaald. Nadat het beweegbaar gedeelte tijdens W.O. I door 
Belgische troepen onklaar was gemaakt (in 1924 hersteld), werd zij op 18 mei 1940 
om strategische redenen door Franse en Belgische genietroepen opgeblazen. Van 1940 
tot 1955 moest Temse het stellen met een veerdienst.
De bouw van de nieuwe brug genoot voorrang bij de naoorlogse wederopbouw. De 
plannen dateren van 1948, de eerstepaalslaging vond plaats op 2 juni 1949, Koning 
Boudewijn opende de brug op 19 december 1955. De bouw en de weerslag op de 
omgeving veranderden het aanschijn van Temse, o.m. door de halvering van het 
Scheldepark en (indirect) de verdwijning van het kasteel. Met haar 365 m was de brug 
de langste metalen constructie van België over een waterloop. Ingevolge het toene-
mende verkeer besliste Kris Peeters op 3 mei 2005 op het gemeentehuis van Temse 
tot de bouw van een 2de brug. De werken vingen aan op 1 februari 2007. De brug 
werd al een goede 2 jaar later (29 mei 2009) geopend, een wonder, mede gezien het 
project naast de bouw van de brug nog 3 belangrijke randrealisaties omvatte, die de 
gemeente wezenlijk opwaardeerden. Met haar 374 m is de Kris Peetersbrug de langste 
van België over een waterloop.
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25 mei 2005, een historische datum. (Toenmalig) 
minister van Openbare Werken Kris Peeters beslist 
op het gemeentehuis van Temse tot de bouw van 
de 2de Scheldebrug. Eerste rij: Kris Peeters met de 
burgemeesters De Ryck en Van Eetvelt (Bornem, 
uiterst rechts) en adviseur Filip Boelaertwoensdag 22 november 2017


