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Niet in de Wegcode: dubbele streep 
die rijrichtingen scheidt
Wegbeheerders vervangen de onderbroken streep of de 
doorlopende streep die de rijrichtingen scheidt, soms door 
twee onderbroken strepen of twee doorlopende strepen. 
Op die manier versmallen ze de rijstroken, doorgaans met 
de bedoeling de gemiddelde snelheid van de voertuigen te 
doen dalen. Op zich een nobel doel. Maar welke betekenis 
heeft die dubbele wegmarkering? Lees er meer over vanaf 
p. 16.
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