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kopieer de 
colofon uit het 
vorig nr en voer 
dan de 
aanpassingen uit

Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 

Auto’s worden breder, 
parkeerplaatsen te smal
Personenwagens zijn in de afgelopen decennia alsmaar 
breder geworden. Dat heeft enerzijds te maken met 
veiligheid, zoals ruimte voor veiligheidsmaatregelen 
in de deuren, anderzijds met meer comfort in het 
voertuig. Bovendien kiest de consument ook steeds 
vaker voor grotere wagens. Dat alles heeft gevolgen 
voor het ontwerp van de weginfrastructuur, vooral 
parkeervoorzieningen. Lees het artikel vanaf p. 4.
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Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 24
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